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Dankwoord

Creatieve en intellectuele werken lijken vaak het resultaat van een eenzaam
terugtrekken. Men keert de wereld de rug toe en verschijnt enige tijd later met een
hopelijk schitterende parel. Cultuursociologen beschouwen deze opvatting al enige tijd
als achterhaald. Vaak opereer je als auteur immers in een netwerk van mensen en
situaties die bewust of onbewust het creatieve eindresultaat mee vormgeven. Hoewel
het gevoel van de schrijver-kluizenaar me vaak heeft bekropen de voorbije negen
maanden, erken ik dat ook dit proefschrift geen staaltje is van mijn unieke kunnen, net
zomin als het onderzoekswerk dat er aan vooraf ging. Sommigen gaven mee vorm aan
argumentatielijnen, schaafden ideeën bij of reikten nieuwe denkkaders aan, terwijl
anderen me afleidden met sport en spel, het energiepeil opkrikten met dagelijkse en
meer verfijnde kost of mijn schrijfgerelateerde beslommeringen opvingen door
simpelweg te luisteren. De verdiensten van een aantal mensen vragen echter om hen uit
de anonimiteit te halen.
Mijn promotoren, Freddy en Rudi, drukten elk hun eigen stempel op de ontwikkeling
van mijn denken. Freddy nam me als eerste onder zijn vleugels. Hij deed dat met een
jonge onderzoekster die haar eerste stappen wilde zetten in de Modestudies zonder zelfs
maar gekscherend de vraag te stellen “De studie waarvan?”. Wanneer men rekening
houdt met de twijfelachtige reputatie die modeonderzoek soms geniet in universitaire
kringen, getuigt deze houding van een openheid van geest die ik enkel kan
aanmoedigen. Vervolgens zette Freddy me er snel toe aan het academische
modedomein op eigen houtje te verkennen. Ook het stimuleren van dergelijke
onafhankelijkheid verdient een pluim. Ongetwijfeld leidde dit immers tot een
verdieping van mijn interesse in de cultuur- en modesociologie, wat me uiteindelijk bij
Rudi bracht voor begeleiding op dit terrein. Rudi bezit de gave om een denkkader
binnen te stappen en de argumenten uit te puren, zelfs al bevat dat kader niet zijn
geliefkoosde redeneerstijl. Deze inspirerende kracht wil ik meenemen naar mijn latere
professionele leven. Verder droegen ook Anneke, Elizabeth, Daniëlle en de dames en
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heren van het onderzoeksnetwerk TAPAS (Thinking About the Past) elk op eigen wijze
bij tot de rijping van de ideeën die ten grondslag liggen aan dit proefschrift.
Het netwerk van mensen dat me in staat stelde een aantal jaar uit te trekken om dit
proefschrift neer te pennen reikt ook verder dan de muren van de universiteit. Achter
elke doctoraatsverhandeling staat een aantal supporters voor wie het academische
leven vaak een ver-van-hun-bed-show is. Ik heb het geluk te mogen spreken van een
schare aan supporters. Brei-vrienden, sport-vrienden, tater-vrienden en dineervrienden, allen droegen ze bij tot een luchtigheid die de soms aangevoelde gravitas van
het schrijfproces verlichtte. Mijn ouders, schoonouders en prachtige zussen
ondersteunden me door er expliciet en impliciet op te wijzen dat het leven niet staat of
valt met de beëindiging van een doctoraatstekst. Er is echter niemand die de
strubbelingen, onzekerheden en successen van dichterbij meemaakte dan mijn vriend
en nu ook mijn echtgenoot, Jelle. De afgelopen vier jaar penden we elk een
doctoraatsproefschrift bij elkaar, bouwden samen een warm nest en maakten een klein
wonder. Het nieuws van haar komst schepte een tijdskader voor dit werk. Met elke
stamp in mijn buik duwde ze mij meer in de richting van de geboorte van deze
verhandeling. Lieve, kleine Jeanne, je bent de meid van mijn dromen.
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Inleiding

Bloemenprint is ‘in’, tijgerprint is ‘uit’. De midirok is ‘in’, de mini is ‘uit’. Met deze in-enuit-lijstjes bombardeert de modepers ons steevast. Voornamelijk op de geijkte
momenten waarop het modesysteem haar nieuwe creaties voorstelt, wordt het publiek
overspoeld met dergelijke opsommingen van het onderscheid tussen ‘mode’ en ‘nietmode’ of tussen wat één groep van professionele vertegenwoordigers van de modeindustrie beschouwt als ‘modieus’ en als ‘ouderwets’. Wanneer men kijkt naar het
hedendaagse modebeeld op de internationale catwalks, merkt men dat de keuze voor
een bloemenprint niet eenduidig is. Naast dat stoffenpatroon schuiven ontwerpers
immers ook vele andere prints naar voren als modieuze opties. Het unificerende
modebeeld dat overheerste tot en met de jaren zestig is verdwenen.1 Daardoor kan de
modeconsument vandaag kiezen tussen verscheidene silhouetten, kleuren en prints die
simultaan als modieus worden beschouwd. Het ene in-en-uit-lijstje promoot het
bloementafereel als modieus, terwijl het andere de geometrische print verkiest. Hoe kan
de consument dan weten wat de beste keuze is? Hier tonen zich de dubbele symbolische
grenzen van de mode. Modieuze kledij wordt immers bepaald door enerzijds de
fundamentele grens tussen wat geldt als mode en wat niet, en anderzijds, binnen de
afbakening van mode, door de kwaliteitsgrens tussen ‘goede’ en ‘minder goede’
modieuze kledij.
Eén groep van individuen neemt de rechtvaardiging voor de dubbele symbolische
grenzen van de mode al lange tijd ter harte. Zij die zich opwerpen als de leermeesters of
experten op modevlak gidsen, door middel van kwaliteitscriteria, de minder vakkundige
modeliefhebbers door de jungle van modieuze kledingopties. In 1541 schreef de
Italiaanse filosoof Alessandro Piccolomini een dialoog tussen twee jonge vrouwen die

1

D. Crane (2000) Fashion and its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing. Chicago: The University of
Chicago Press, 134-136.
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het belang illustreert van verantwoordingen voor wat geldt als (goede) mode. De
dialoog presenteert Raffaella als de kenner op het gebied van de modieuze kledij.
Margaret is echter minder op de hoogte van de criteria die mode ‘goed’ maken. Ze
vraagt: “I would wish, Mistress Raffaella, to hear somewhat more of you in the matter of
dress. [---] What property should a fashion have to be called good?” Raffaella antwoordt
hierop dat “a fashion should be rich and handsome. […] [T]he richness of dress lies for a
great part in the seeking out with care that the stuffs, the cloths, the serges or other
tissues should be of the finest and best that may be found”. 2 Raffaella hanteert twee
criteria waarmee ze verduidelijkt waarom een modieuze kledingstijl onder de categorie
‘goed’ valt: het criterium van schoonheid en het belang van (de kwaliteit van) de stoffen.
In dit proefschrift wend ik me tot de criteria waarmee ettelijke eeuwen later een
professionele groep van leermeesters van modieuze kledij uitleg verschaft bij de door
haar gemaakte waarderingen. Ik bestudeer de recensiepraktijk van de geschreven
modejournalistiek. Men zal merken dat de bovengenoemde kwaliteitscriteria tot en met
de jaren zestig van de twintigste eeuw van groot belang blijven in de journalistieke
bepaling van ‘goede’ mode.
In de achttiende eeuw ontwikkelde de modepers zich in de context van het
embryonale modesysteem in Frankrijk geleidelijk aan tot de professionele groep van
leermeesters die het mode-geïnteresseerde publiek voorziet van uitleg bij de bepaling
van de legitieme mode. De modejournalistiek behandelt zowel de vraag of iets behoort
tot de (goede) mode als dat het deze oordelen rechtvaardigt. Met het ontstaan van het
geïnstitutionaliseerde ontwerpermode-systeem in Parijs aan het einde van de
negentiende eeuw, nam de modepers in de beoordelingspraktijk bovendien de taak op
zich om mee de symbolische grenzen te creëren van dit productieveld. Dit proefschrift
focust voornamelijk op een analyse van de recensiepraktijk van de geschreven
modejournalistiek (veelal in kwaliteitskranten) tijdens de afgelopen zes decennia. In
collectierecensies ziet men immers het duidelijkst de criteria verschijnen waarmee
journalistieke gidsen te kennen geven aan het publiek waarom het al dan niet te maken
heeft met (goede) mode. Bovendien bieden de publicaties van de modejournalistiek
vaak, althans tot en met de laattwintigste eeuw, de enige toegang voor de consument tot
de sterk gesloten wereld van de ontwerpermode.

2

A. Piccolomini (1968 [1541]) Raffaella of Master Alexander Piccolomini, or rather, Raffaella: A dialogue of the
fair perfectioning of ladies. Glasgow: University Press. Geciteerd in: C. McDowell (1995) The Literary Companion
to Fashion. Londen: Sinclair-Stevenson, 25.
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De modewetenschap weet vandaag weinig over de criteria waarmee actoren in het
modesysteem rechtvaardigen waarom het consumentenpubliek een specifiek object,
een specifieke stijl of een specifieke praktijk moet beschouwen als (kwaliteitsvolle)
mode. Bovendien bezit de modewetenschap geringe kennis over de longitudinale
wijzigingen en continuïteiten in deze gehanteerde criteria. Onderzoek naar de
praktijken van de modepers – d.i. een groep van modeactoren die op de meest directe
wijze de (goede) mode voorschrijft aan het publiek – kreeg ook weinig aandacht in de
modeliteratuur. Nochtans kan een gedetailleerde analyse van de journalistieke
beoordelingscriteria een uitgebreid licht werpen op de mogelijke veranderingen in de
betekeniskaders die het productieveld hanteert om de symbolische grenzen van de
ontwerpermode uit te zetten. Wanneer men overigens in rekening brengt dat de
betekenissen die in de modejournalistiek circuleren over modieuze kledij, de
opvattingen en keuzes van het consumentenpubliek kunnen beïnvloeden, begrijpt men
dat journalistieke beoordelingscriteria vruchtbaar onderzoeksmateriaal zijn.
Veranderingen in de journalistieke verantwoordingen voor het oordeel dat een
(element uit een) collectie behoort tot de (goede) mode zetten de modewetenschapper
namelijk op weg naar bevindingen over gewijzigde manieren waarop over modieuze
kledij gedacht wordt en hoe die kledij ervaren wordt.
Het eerste deel van het proefschrift focust vooral op de (dis)continuïteiten in de
legitimiteit van journalistieke beoordelingscriteria. Door een kwalitatieve studie van
een groot aantal collectierecensies uit voornamelijk The New York Times en The
International Herald Tribune bepaal ik de verschuivende legitimiteit van
beoordelingscriteria. Het aantal keer dat journalisten zich beroepen op een specifiek
criterium beschouw ik als een indicatie voor de legitimiteit ervan. Het proefschrift
bestudeert ook de inhoud van de collectierecensies door de betekenissen te analyseren
van de gehanteerde criteria. Het tweede en derde deel van het proefschrift benadrukken
de doelstellingen van de manier waarop journalisten beoordelingscriteria hanteren in
hun recensiepraktijk. Deze delen besteden ook uitvoerig aandacht aan de retorische
strategieën waarmee de onderzochte geschreven modejournalistiek haar doelen
probeert te bereiken.
De idee dat modejournalisten meebouwen aan de manier waarop mensen de moderne
wereld ervaren en interpreteren, doordat de modepers bewust of meer onbewust enkele
zaken beoogt in de recensiepraktijk, werd tot nu toe niet warm onthaald.
Modejournalisten vormen een goede illustratie van een groep individuen die tot nu toe

3

niet erkend werden door de academische literatuur als “full political subjects”. 3
Enerzijds speelt hier het blijvende imago van de creatie van modieuze kledij als een
frivole, efemere, oppervlakkige en vervrouwelijkte bezigheid die afstraalt op de status
van het productiesysteem en haar (media)vertegenwoordigers. Zeker in het bredere
journalistieke veld, waarin de modejournalistiek zich met één been bevindt, treft men
dergelijke opvattingen aan. Anderzijds ondervindt de hypothese van het politieke
engagement van de geschreven modejournalistiek, die ik interpreteer als de deelname
aan de machtsstrijd tussen actoren in een specifieke begrensde context, ook
tegenkanting van de modewetenschap zelf. Zij beschouwt de modepers in het algemeen
als de spreekbuis van het productieveld. Modejournalisten zouden geen eigen stempel
kunnen drukken op de richting van hun waarderingen en de verantwoordingen
hiervoor. Vanwege de commerciële inmenging van het modesysteem in de
recensiepraktijk, beschouwt men modejournalisten niet als de critici maar als de
papegaaien van de conventies in de luxemode-industrie. Door een focus op de
journalistieke interventies in de ervaringen van de tijd van de (ontwerper)mode (deel 2)
en in de opvattingen over stoffelijkheid en intellectualiteit in ontwerpermode (deel 3), 4
nopen de bevindingen in deze kwalitatieve studie echter tot de vraag of dergelijke
pejoratieve kijk op de praktijken van de modejournalistiek wel een precies beeld geven
van de politieke capaciteit van de modepers.
Het domein van de modewetenschap is een multidisciplinair veld waarin
onderzoekers conceptualiseringen en methodieken uit verscheidene mens- en
sociaalwetenschappelijke disciplines hanteren om mode (vaak op vlak van kledij) te
begrijpen. Ook dit proefschrift bewandelt een multidisciplinair pad en benadert de
onderzoeksvragen met inzichten uit de cultuursociologie, de wijsbegeerte en de
(mode)geschiedenis. In de drie delen van het proefschrift versterkt de combinatie van
dergelijke disciplinaire invalshoeken de argumentatie. Zo kadert het eerste deel van het
proefschrift de cultuursociologische analyse van de legitimiteit en betekenissen van de
journalistieke beoordelingscriteria door een historische beschrijving van de gewijzigde
veldstructuren van de ontwerpermode. Het tweede deel van het proefschrift versterkt
de analyse van de tijdspolitieke engagementen van de onderzochte modejournalistiek

3

R. Felski (2000) Doing Time. Feminist Theory and Postmodern Culture. New York: NYU Press, 61.
Op het vlak van de studie van tijdspolitiek engagement bestudeerden onderzoekers voornamelijk de
praktijken en opvattingen van de eigen academische groep. Zie: J. Fabian (2002) Time and the Other: How
Anthropology makes its Object. New York: Columbia University Press. Felski stelt verder dat wetenschappers ook
interesse toonden in de tijdspolitieke implicaties van de praktijken van dominante of revolutionaire (avantgardekunstenaars bijvoorbeeld) groepen in een samenleving. Felski (2000), 61.
4
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met een filosofische analyse van het concept ‘mode’ en een bondig historisch onderzoek
naar de temporele organisatie van het productieveld van de (ontwerper)mode. Deze
doctoraatsverhandeling brengt de bevindingen samen die ik al eerder rapporteerde in
verscheidene artikelen.5
Ter afronding van deze inleiding maak ik de lezer nog kort wegwijs doorheen de acht
hoofdstukken.
Het eerste deel van het proefschrift bestaat uit vier hoofdstukken die voornamelijk
cultuursociologisch en historisch getint zijn. Eerst bied ik een kort historisch overzicht
van de ontwikkeling van de modepers en haar functie als leermeester van de modieuze
kledij. Vervolgens introduceer ik de kwalitatieve studie en de belangrijkste
onderzoeksvragen. Het eerste hoofdstuk besluit met een uiteenzetting van een
belangrijk conceptueel werkmiddel in de verhandeling, namelijk de idee dat het
discours van de onderzochte recensiepraktijk onderliggende concepties van de natuur
en functies van ontwerpermode of betekeniskaders (frames) articuleert waarmee
journalisten het lezerspubliek proberen te overtuigen van de ‘correctheid’ van hun
visie. Die betekeniskaders zijn institutioneel ingebed in een cultureel veld. Dat leidt tot
het tweede hoofdstuk, waarin ik de algemene structuren bespreek van het
productieveld van de ontwerpermode aan de hand van het cultuurtheoretische werk
van sociologen Pierre Bourdieu en Howard Becker. Verder beschrijf ik de positie van de
journalisten die schrijven voor de geselecteerde kwaliteitskranten in het modeveld én
het bredere journalistieke veld. Het derde hoofdstuk bespreekt de historische
veranderingen in de organisatie van het veld van de ontwerpermode. Ik beperk me tot
een discussie van de ontwikkelingen in de institutionalisering van het veld in Parijs,

Een deel van de bevindingen van het eerste deel van de verhandeling werd eerder gepubliceerd in: (1) A. Van
de Peer (2013) Legitieme modekritiek: legitieme mode? Moderecensies in kwaliteitskranten. TS: Tijdschrift voor
Tijdschriftstudies. 34, pp. 125-142; (2) A. Van de Peer (2013) Journalistic Fashion Criticism: Then and Now.
Address: Journal for Fashion Criticism. 2, pp. 48-55; (3) A. Van de Peer (in review) Good Fashion, Bad Fashion.
Long-term Developments in valuing Fashion (1949-2010). Poetics: Journal of Empirical Research on Culture, the
Media and the Arts.
Ik rapporteerde over de empirische resultaten en de conceptualisering van de resultaten opgenomen in het
tweede deel van het proefschrift in: (1) A. Van de Peer (2014) So last season: the production of the fashion
present in the politics of time. Fashion Theory, The Journal of Dress, Body and Culture. 18(3), pp. 317-340; (2) A. Van
de Peer (2014) Ghost-busting fashion: Symbolic boundaries and the politics of time in fashion journalism.
International Journal of Cultural Studies. Online gepubliceerd op 14 augustus.
Empirische bevindingen uit het derde deel van de verhandeling verschenen eerder in: (1) A. Van de Peer
(2014) Re-artification in a World of De-artification: Materiality and Intellectualization in Fashion Media
Discourse (1949-2010). Cultural Sociology. Online gepubliceerd op 14 juli.
5
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omdat in die stedelijke context de ontwerpermode het sterkst geïnstitutionaliseerd
werd. Ook benadruk ik de grote wijziging in de veldorganisatie vanaf de latere
twintigste eeuw, die gekarakteriseerd wordt door een veranderde focus van materiële
modeproductie naar imagoproductie.6 Het vierde hoofdstuk bespreekt de resultaten van
de kwalitatieve studie. Ik analyseer de legitimiteit en de veranderde betekenissen van de
beoordelingscriteria die modejournalisten hanteren om hun waarderingen van
(elementen in) collecties te rechtvaardigen. De historische schets van het productieveld
in het derde hoofdstuk staat me toe de volgende vraag te beantwoorden: ondersteunt de
bestudeerde modejournalistiek in haar recensiepraktijk de wijzigingen in (de
organisatie van) het veld van de productiemode?
Het tweede deel van het proefschrift bestaat uit drie hoofdstukken, waarin enerzijds
de studie centraal staat van de temporele structuur (H5), van de temporele
veldorganisatie (H6) en van de tijdservaringen van mode en anderzijds de analyse van
de journalistieke creatie van de temporele grenzen van het productieveld van de
ontwerpermode (H7). Het vijfde hoofdstuk is meer filosofisch-theoretisch van aard en
bespreekt het concept ‘mode’ door het te vergelijken met het concept van ‘het
moderne’. Dergelijke discussie is van belang voor een beter begrip van de
modejournalistieke recensiepraktijk. Later illustreer ik namelijk dat de temporeel
verwerpende structuur van ‘mode’, waarin het modeverleden steeds achtergelaten
wordt opdat mode steeds kan voorschrijven “what is ‘the right thing’ for ‘now’”,7 de
constructie voedt van de symbolische grenzen van de ontwerpermode. Het concept
‘mode’ beïnvloedt wat de modemedia beschouwen als legitiem. Het vijfde hoofdstuk
besteedt verder uitgebreid aandacht aan de tijdspolitieke implicaties van de relatie
tussen het concept van ‘mode’ en ‘het moderne’. Ook deze machtsaspecten vertalen zich
immers in de begrensde veldcontext van de ontwerpermode waar de onderzochte
modejournalistiek aan deelneemt. Het zesde hoofdstuk begeeft zich weer op historisch
terrein en beschrijft op bondige wijze de ontwikkeling van de temporele organisatie van
het modesysteem van het einde van de zeventiende eeuw tot en met vandaag.
Sociologen Patrik Aspers en Frédéric Godart stellen dat mode zich enkel kan voordoen
“given a background that is more stable than what is about to change”.8 Ik argumenteer
dat de modepers een belangrijke rol speelde in het ontstaan van een publiek, steeds

Y. Kawamura (2004) The Japanese Revolution in Paris Fashion. Oxford: Berg, 85.
A. M. Sellerberg (2001) Sociology of Fashion. In: N. Smelser and P. Baltes (reds.) International Encyclopedia of the
Social and Behavioral Sciences. Pp. 5411-15 (5412).
8
P. Aspers en F. Godart (2013) Sociology of Fashion: Order and Change. Annual Review of Sociology. 39, pp. 171192 (187).
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weerkerend ritme voor modeverandering. Het modesysteem organiseerde zich
geleidelijk aan naar een chronologisch vanzelfsprekend ritme, dat cruciaal zal blijken
voor de tijdspolitiek die zich afspeelt in het veld. Het zevende hoofdstuk ten slotte keert
weer naar de onderzochte journalistieke recensiepraktijk. Het besteedt uitvoerige
aandacht aan de tijdscriteria en retorische strategieën waarmee journalisten de
legitieme mode proberen te bepalen. Chronologie toont zich hier als een belangrijk
retorisch machtsmiddel in de recensiepraktijk. Ik argumenteer dat de modejournalisten
van NYT en IHT zich inschrijven in een tijdspolitiek die een cultureel modernistische
houding verdedigt op vlak van de symbolisch temporele grenzen van het modeveld. Ook
laat ik niet na de doelen te bespreken van dit journalistieke politieke engagement.
Het derde deel van het proefschrift diept de betekenissen uit van enkele
verantwoordingscriteria waarvan ik de ontwikkelingen in legitimiteit reeds beschreef in
het vierde hoofdstuk. Ik focus op het tanende belang van materialiteit in de
recensiepraktijk van de laattwintigste eeuw en op de toenemende journalistieke
waardering van de intellectualisering van ontwerpermode. Ik toon met welke retorische
strategieën NYT- en IHT-journalisten in de laattwintigste eeuw deze
verantwoordingscriteria op een politieke manier inzetten. Dat getuigt weer van een
cultureel modernistische houding waarmee de modejournalistiek zich verre van
belangeloos opstelt in de recensiepraktijk. De historische contextualisering van de
wijzigingen in de organisatie, structuren en opvattingen in het grotere productieveld
van de ontwerpermode aan het einde van de twintigste eeuw (H3, H6 en H7), leidt ten
slotte tot de vraag of de onderzochte modejournalistiek de vandaag dominante dubbele
symbolische grenzen van de ontwerpermode onderschrijft, of dat zij die grenzen ook
tracht te hertekenen.

7

Deel één: Goede mode, slechte mode

9

Hoofdstuk 1
Prescriptie in de modepers

The language of fashion magazines […] they truly act as
though they were the categorical imperative in person.
Friedrich Vischer, 18791

1.1 Introductie

De modejournalistiek heeft verscheidene dimensies. Zij beschrijft, interpreteert en
evalueert modieuze kledij. Hierdoor stemt deze journalistieke vorm overeen met de
beoordelingspraktijk van andere cultuurrecensenten.2 Al sinds het prille begin beoefent
de modejournalistiek een prescriptieve praktijk. Modejournalisten schrijven immers
heel wat adviezen en regels voor aan het modieuze kleden. Vaak doet men dit door
opinies voor te stellen als vaststaande feiten.Verscheidene modewetenschappers halen
aan dat prescriptie zich vaak vermomt als descriptie op de pagina’s van de modepers. 3
Historicus Daniel Roche stelt dat al in de Mercure Galant (1672),4 een gazette die
beschouwd wordt als de voorloper van de volwassen modejournalistiek,5 deze retorische

F. Vischer (2004[1879]) Fashion and Cynicism. In: D.L. Purdy (2004) The Rise of Fashion. Minneapolis: University
of Minnesota Press, pp. 153-162 (159).
2
Van Rees stelt dat de drie dimensies van de (zowel journalistieke als niet-journalistieke) recensiepraktijk
beschrijving, interpretatie en evaluatie zijn. K. Van Rees (1983) How a literary work becomes a masterpiece.
Poetics, 12, pp. 397- 417 (400).
3
R. Barthes (1990) The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 16-17; P. Bourdieu en Y. Delsaut
(1975) Le Couturier et sa griffe: contribution à une théorie de la magie. Actes de la recherche en sciences sociales.
1(1), pp. 7-36 (25).
4
De Mercure werd opgericht onder het toezicht van journalist, historicus en toneelschrijver Jean Donneau de
Visé (1638-1710) aan het Franse hof van Louis XIV (1638-1715).
1
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techniek werd toegepast in de toen nog vrij schaarse artikelen over modieuze kledij.6
Het was echter wachten tot de achttiende eeuw op de impuls die de modejournalistiek
in de richting duwde van verdere interpretatie en evaluatie. Dat gebeurde in de context
van een verlichtingsdenken dat ‘universele’ criteria wilde onderscheiden voor
smaakoordelen.7 Zo maakten de eerste vormen van modejournalistiek zich geleidelijk
los van een exclusieve beschrijving van “the world of merchants, tailors and
shopkeepers”.8 In de Mercure, bijvoorbeeld, werden steevast de adressen gepubliceerd
van de marchandes de modes of de handelaars in allerlei accessoires (linten, knopen) voor
kledij. Hierdoor kregen de modebesprekingen in deze gazette toch voornamelijk een
commercieel getinte klank.9 Het belang van de commerciële aspecten van modieuze
kledij werkte door in veel modemagazines tot grofweg het midden van de negentiende
eeuw,10 toen een beginnende kritiek op het uitsluitend commerciële project van de
mode voorkwam.11 In kranten, die een veel groter lezerspubliek hadden dan
modemagazines, ontstaat voor het eerst een meer interpretatief en analytisch discours
over modieuze kledij. De Franse krant La Presse publiceerde bijvoorbeeld een
modecolumn die mode op een meer intellectuele manier behandelde. 12 Dergelijke
insteek bespreek ik later in het proefschrift in de context van kranten (2.2).
In Frankrijk deed er zich tussen 1710 en 1785 een eerste expansiegolf van de
modepers voor.13 Roche verbindt deze gestage toename aan “the clothing revolution”
van de achttiende eeuw. Hiermee doelt hij op het in zwang raken van de idee dat
modieuze kledij een nieuwe openheid creëert in de maatschappij. Door de promotie van

M. Vincent (2005) Le Mercure Galant: Présentation de la première revue féminine d’information et de culture, 16721710. Paris: Champion.
6
D. Roche (1994 [1989]) The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the ‘Ancien Régime’. Cambridge: Cambridge
University Press, 470-71.
7
S. Miller (2013) Taste, Fashion and the French fashion Magazine. In: D. Bartlett, S. Cole en A. Rocamora (reds.)
(2013) Fashion Media: Past and Present. London: Bloomsbury, pp. 13-21 (14-15).
8
Ibidem, 14.
9
E. Morini (2006) Storia della Moda (XVIII-XX secolo). Milaan: Skira, 29.
10
Voor advertenties in modecolumns in kranten tijdens deze periode, zie F. Tétart-Vittu (1992) De l’Enseigne à la
Griffe. Au Paradis des Dames: Nouveautés, Modes et Confections, 1810-1870. Paris: Paris-Musées, 48.
11
Zo zegden vele lezers van Journal des dames et des modes hun abonnement op in 1837 als reactie op de
beslissing om expliciete advertenties te publiceren. A. Kleinert (2001) Le ‘Journal des Dames et des Modes’ ou la
Conquȇte de l’Europe feminine (1797-1839). Stuttgart: Jan Thorbecke, 286.
12
H. Hahn (2005) Fashion Discourses in Fashion Magazines and Madame de Girardin’s Lettres Parisiennes in
July Monarchy France (1830-1848). Fashion Theory. 9(2), pp. 205-228 (209).
13
Roche (1994), 480; M.E. Davis (2006) Classic Chic: Music, Fashion and Modernism. Berkeley: University of
California Press, 5.
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commercialisering en consumptie kan iedereen met voldoende financiële middelen
(aristocraat en bourgeois) deel hebben aan mode.14
In de negentiende eeuw volgde een tweede expansiegolf voor de journalistieke
interesse in mode. Tussen 1820 en 1840 vertienvoudigde het aantal modemagazines in
Parijs, bijvoorbeeld.15 Men kan nu niet meer spreken van ‘publicaties met mode’, zoals
de Mercure, maar van werkelijke ‘modepublicaties’ waarin het thema van de modieuze
kledij de toon zette.16 Bovendien splitsten de publicaties zich verder uit over
verschillende mediaplatformen. Kranten toonden zich bijvoorbeeld voor het eerst
geïnteresseerd in het modegebeuren.17 Ook richtten specifieke niches zich nu op
verscheidene doelgroepen, van industrieprofessionals tot fabriekswerkers en
adolescente vrouwen.18 Voorheen vormden voornamelijk de hoogste (adellijke) lagen
van de maatschappij het publiek voor modejournalistiek. In de achttiende eeuw kostte
de Journal des Dames, bijvoorbeeld, nog dertig livres:19 het equivalent van drie tot zes
dagen werk voor een hooggespecialiseerd werker in het prerevolutionaire Parijs.20 Maar
door de technologische ontwikkelingen in papierproductie, printen en lithografie
daalde de prijs van modepublicaties in de negentiende eeuw.21 Naast de meer
democratische prijs en de uitbreiding en versnelling van de distributiemechanismen,22
zorgde ook de opkomst van ready-to-wear modieuze kledij in het midden van de
negentiende eeuw voor een versterking van Roches kledingrevolutie.23 Steeds meer
mensen beseften dat de beheersing van de sociale codes van modieuze kledij sociale
deuren kon openen die tot dan toe voor hen gesloten bleven. Die idee vond snel ingang

Roche (1994), 470-471.
U. Lehmann (2009) ‘Le mot dans la mode: Fashion and literary journalism in Nineteenth-century France’. In:
J. Brand en J. Teunissen (red.) Fashion and imagination: about clothes and art. Zwolle: d’Jonge Hond, pp. 296-313
(306).
16
Hahn stelt dat in de jaren 1830 modemagazines steeds meer begonnen te rapporteren over modieuze kledij
en dit vaak op de eerste pagina. Hahn (2005), 208.
17
Hahn (2005).
18
In Frankrijk adresseerde Le Musée des Modes: Journal des Tailleurs bijvoorbeeld industrie-professionals (Davis
2006, 8) en in Groot-Brittannië adresseerde Woman’s World fabrieksarbeiders en huisvrouwen terwijl Girls’ Own
Paper zich richtte tot vrouwelijke adolescenten (White 1970, 70 en 72). Zie Davis (2006) en C. White (1970)
Women’s Magazines 1693-1968. London: Michael Joseph.
19
S. Van Dijk (1988) Traces de Femmes: Présence Féminine dans le Journalisme Française du XVIIIe siècle. Amsterdam:
APA-Holland University Press, 9-11.
20
Roche (1994), 487.
21
Davis (2006); White (1970).
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omdat zij inhaakte op een eerdere wijziging in de gangbare ideeën over smaak. Deze
wijziging in het smaakdiscours uitte zich voornamelijk in het debat over gastronomie.24
Het oude gezegde ‘over smaak valt niet te twisten’ [De gustibus disputandum non est]
heeft namelijk niet de originele betekenis dat smaak een privézaak is die bijgevolg
enorm kan verschillen van persoon tot persoon. In de achttiende eeuw refereerde de
uitspraak aan de idee dat goede smaak buiten kijf stond en dat iedereen simpelweg een
aangeboren gevoel voor smaak had dat hij of zij deelde met anderen.25 Goede smaak was
dus vanzelfsprekend en net niet te betwisten. Dat hield in dat ‘fouten’ tegen de goede
smaak technisch onmogelijk zijn.26 Bovendien kunnen smaakoordelen, zo ging het
argument, geen ‘rationele’ basis worden verleend door het bepalen van een aantal
criteria die aangeven waarom iets tot de goede smaak behoort. Hier ontstaat echter een
paradox, aangezien blijkt dat sommige mensen toch de bal misslaan, ondanks de
aanwezigheid van een zogeheten aangeboren faculteit van de smaak. Zo werd het
concept van de smaak een uitgelezen middel om sociale distincties te voeden en de
bezitters van de goede smaak te onderscheiden van parvenu’s, of zij die zich enkel
voordoen als smaakvol. Omdat volgens deze gedachtegang het gevoel voor smaak niet
aan te leren is (d.w.z.: er zijn geen regels om smaak te vatten), blijven maatschappelijke
deuren steeds gesloten.
Pas toen ideeën over smaak zich gingen richten naar het ideaal van Bildung of
educatie,27 kon de noodzaak aan mentoren voor het aanleren van de goede smaak zich
voordoen. Ongeacht sociale afkomst dacht men dat smaak nu geleerd kon worden door
de regels te volgen die een persoon toelaten gerechtvaardigd deel te nemen aan de
smaakvolle gemeenschap. Regels en verantwoordingen voor het verklaren en
instrueren van goede smaak waren dan wel van tel. In deze context moet men de
opkomst van de (kunst)criticus of de expert plaatsen die medieert tussen publiek en
producent, om zo het ‘correcte’ begrip van het (kunst)product weer te geven.28 Wel bleef
binnen de nieuwe gedachtegang over smaak de idee overeind dat sommige personen
geen nood hebben aan het volgen van regels die bepaald werden door critici, mentoren
en leermeesters. Zij bezitten namelijk ‘op magische wijze’ de juiste (dosis) smaak.

J. Gronow (1997) The Sociology of Taste. London: Routledge.
Ibidem, 86.
26
Dit argument komt sterk naar voren in het werk van bijvoorbeeld E. Burke (1987 [1757]) A Philosophical
Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Oxford: Basil Blackwell.
27
H.G. Gadamer (1975) Wahrheit und Methode. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 33.
28
Miller (2013), 15. Voor de opkomst van het belang van de expert in de moderniteit, zie F. Hartog (2003)
Régimes d’historicité: présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil, 128.
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Socioloog Jukka Gronow verduidelijkt dit idee met een voorbeeld uit de gastronomische
wereld dat het verschil tussen gourmets en gastronomen (leermeesters) illustreert. In
Considérations sur la cuisine uit 1931 leest men:
Taste must not be confused with gastronomy. Whereas taste is the natural gift of
recognizing and loving perfection, gastronomy is the set of rules which govern the
cultivation and education of taste. […] Not everyone is a gourmet; that is why we
need gastronomes […] there is such a thing as bad taste […] and persons of
refinement know this instinctively. For those who do not, rules are needed.29

Hier speelde de modejournalistiek een erg belangrijke rol als smaakmaker,
leermeester en gids van een ‘nieuwe klasse van modeconsumenten’, die het spoor van
de goede smaak op kleding vlak bijster lijken te zijn. Cynthia White beschrijft het
nieuwe publiek van de modieuze kledij in de negentiende eeuw alvast met “money to
spend but little innate taste to guide them”.30 Modepublicaties stapten in het Bildungverhaal van de goede smaak door te werken met criteria voor de subjectieve appreciatie
van modeobjecten en -praktijken.
In de negentiende eeuw werd een cruciaal aspect van de identiteit van modemedia
dus bepaald door de idee dat modeschrijvers de gastronomen van de modieuze kledij
zijn, de leermeesters van de criteria voor goede smaak in het modelandschap. Zowel de
toename van het aantal modemagazines en het doel van die publicaties zette zich verder
in de twintigste eeuw.
Tussen 1881 en 1930 vermeerderde het aantal modemagazines in Frankrijk van 81
naar 166.31 Modejournalisten werpen zich ook op als gourmets of als de ‘eigenaars’ van de
aangeboren faculteit van de smaak. Zij moeten geen rekenschap afleggen over de goede
smaak en kunnen die dus enkel descriptief poneren. Als verfijnde modekenners beweren
modejournalisten namelijk ‘instinctief’ te voelen of iets tot de categorie ‘mode’ en/of
het tot ‘goede mode’ behoort. Voor al wie niet over deze capaciteit beschikt, bepalen
modejournalisten de criteria die een specifiek modeobject of een specifieke
modepraktijk positief of negatief evalueren.32 Hoewel de modepers sinds haar eerste
verschijning de rol van leermeester in ‘goede’ mode op zich nam, bereikte ze
voornamelijk in de negentiende eeuw haar volwassen status van mentor, gids en
referentiepunt voor hen (de lezers) die niet bekend zijn met de goede smaak in

P. de Pressac (1931) Considérations sur la cuisine. Paris: NRF, 23-24. Geciteerd in J. Gronow (1997), 172, n3.
White (1970), 40.
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T. Zeldin (1977) France 1848-1945, Volume Twee, Intellect, Taste and Anxiety. Oxford: Oxford Univerity Press, 552.
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modieuze kledij. Dat gebeurde onder invloed van het verlichtingsdenken. Dat
verlichtingsdenken had immers de impuls gegeven tot de opkomst van allerhande critici
die optraden als mediator tussen publiek en (kunst)product/werk.33 Met het toenemend
autonome karakter van het kunstveld in de achttiende en negentiende eeuw verbreedde
het publiek voor cultuurproductie van enkele opdrachtgevers en hun directe cirkel naar
een groot maar onbekend publiek. Critici namen hier hun gepercipieerde taak op van
leidinggevende in het interpretatiegebeuren, stelt Bourdieu, want zij zijn nu “[i]nspired
by the conviction […] that the public is irretrievably doomed to incomprehension, or at
best to belated comprehension”.34
Kortom, binnen dit nieuwe kader verschaft de modepers het publiek uitleg bij de
vraag waarom bepaalde objecten in de mode zijn en andere niet, of er
kwaliteitsverschillen zijn binnen de modieuze kledij en welke criteria die kwaliteit
vervolgens bepalen. De modepers behandelt dus twee vragen: de fundamentele vraag
naar de symbolische grenzen rond het fenomeen van de modieuze kledij en de vraag
(binnen de grenzen van de mode) naar de kwaliteit van modeobjecten en -praktijken.
Brian Moeran meent dat het publiek de modepers nodig heeft voor het onderscheid
tussen ‘goede’ en ‘slechte’ mode in de jaarlijkse chaos van de vele collecties.35 Want net
als andere experten in cultuurvelden, bepalen professionals uit de modemedia welke
modeobjecten, praktijken en ontwerpers valabel zijn. Bovendien contextualiseren zij de
betekenissen die aan deze modepraktijken ten grondslag liggen door middel van een
specifiek discours.36 Kortom, modejournalisten treden op als belangrijke actoren in het
proces van de bepaling, ondersteuning en creatie van de symbolische grenzen van de
mode. De criteria waardoor sommige individuen, groepen of objecten gedefinieerd

Zie voor een voorbeeld van de opkomst van de kunstcriticus in de context van de Salons georganiseerd door
de Academie royale de peinture et sculpture aan het Franse hof van Louis XIV, H.R. Wilenski (1973) French Painting.
New York: Dover Publications.
34
P. Bourdieu (1969) Intellectual Field and Creative Project. Social Science Information. 8(2), pp. 89-119 (94), mijn
nadruk.
35
B. Moeran (2006a) More than just a Fashion Magazine. Current Sociology. 54(5), pp. 725-44, 739.
36
Becker en Bourdieu schreven meer algemeen over het belang van critici. H.S. Becker (1982) Art Worlds.
Berkeley: University of California Press, pp. 131-164; P. Bourdieu (1993a) The Field of Cultural Production, Essays
on Art and Literature. London: Polity Press. Voor het belang van critici bij het legitimeren van film als
cultuurvorm, zie: S. Baumann (2002) Marketing, cultural hierarchy and the relevance of critics: film in the
United States, 1935-1980. Poetics. 30, pp. 243-262. Voor gastronomie, zie: P. Parkhurst Ferguson (1998) A
Cultural Field in the Making: Gastronomy in 19th Century France. American Journal of Sociology. 4, pp. 597-641; J.
Johnston en S. Bauman (2007) Democracy versus Distinction: A Study of Omnivorousness in Gourmet Food
Writing. American Journal of Sociology. 113(1), pp. 165-204 (172). Voor podiumkunsten, zie: W. Shrum (1996)
Fringe and Fortune: The Role of Critics in High and Popular Art. Princeton: Princeton University Press.
33
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worden als ‘binnen de grenzen’ en anderen ‘als buiten de grenzen’ staan centraal in dit
proces.37 Sociologe Michèle Lamont stelt dat symbolische grenzen van bijvoorbeeld
‘mode’ en ‘goede mode’ uitgedrukt worden door “normative interdictions (taboos),
cultural attitudes and practices, and more generally through patterns of likes and
dislikes”.38 Bovendien legt de modejournalistiek met deze evaluatieve dynamieken niet
enkel de symbolische grenzen van de mode vast, maar manifesteert zij ook haar
performativiteit in het maken van de objecten en praktijken die door die grens worden
bepaald. Modejournalistiek maakt dus letterlijk mee de mode, die zonder die
performatieve activiteiten enkel als kleding wordt bestempeld.39

1.2 De kwalitatieve studie en haar onderzoeksvragen40
In de bepaling van de symbolische grenzen van de mode, engageren
modejournalisten zich in wat Pierre Bourdieu de strijd om het monopolie voor het
bepalen van de legitieme mode zou noemen.41 Die legitieme mode wordt bepaald door
wat binnen de grens van de mode valt én uit wat binnen de categorie ‘mode’ als
kwaliteitsvol of inferieur wordt aangeduid. Het legitieme discours over mode bestaat
voor de modepers uit een dubbele strijd. Als professionals in de modemedia behoren
modejournalisten immers tot twee velden, het productieveld van de (ontwerper)mode
en het journalistieke veld (H2). Wanneer zij een autoritaire stem willen, beogen ze
erkenning uit beide velden, van collega’s-journalisten uit het mediaveld en van
professionals (ontwerpers, fashion buyers) uit het modeveld. Het publiek van de

C. Epstein (1992) Tinker-bells and Pinups: the construction and reconstruction of gender boundaries at work.
In: M. Lamont en M. Fournier (eds.) Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality.
Chicago: University of Chicago Press, (232).
38
M. Lamont (2000) Symbolic Boundaries: Overview. In: N. Smelser and P. Baltes (eds.) International Encyclopedia
of the Social and Behavioral Sciences, pp. 15341-47 (41).
39
Voor een eenzelfde argument zie bijvoorbeeld Y. Kawamura (2005) Fashion-ology: An Introduction to Fashion
Studies. Oxford: Berg.
40
De technische en methodologische aspecten van de kwalitatieve studie behandel ik in het vierde hoofdstuk
(4.1).
41
Voor kunstvelden spreekt Bourdieu van de “competition for the monoploy of artistic legitimation”.
Bourdieu (1993a), 252.
37
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modejournalistiek bestaat uit drie groepen: zowel de lezer-consument, de media- en de
modeprofessional.
In haar diverse dimensies (beschrijven, interpreteren en evalueren) bestaat
modejournalistiek uit descriptieve en prescriptieve aspecten. Die aspecten zijn echter
niet strikt van elkaar gescheiden. In de jaren 50 bestudeerde Roland Barthes één bepaald
aspect van de geschreven modejournalistiek in The Fashion System.42 Dit werk bevestigde
de gangbare idee dat modejournalistiek zich kwijt van haar drie taken, zowel op een
descriptieve als op een prescriptieve manier.43 Barthes’ analyse van de begeleidende
onderschriften (“written-clothing”) bij de visuele representaties van modeobjecten
(“image-clothing”) stelde namelijk dat de retoriek van modemagazines de arbitraire link
tussen vorm en concept, tussen betekenaar en betekende, als natuurlijk presenteert aan
het lezerspubliek. In het artikel ‘Showing how rhetoric works’ diept Barthes deze
stelling uit.44 Met verschillende retorische elementen proberen modemagazines een
bepaalde realiteit te scheppen voor de lezers. De geschreven modejournalistiek neemt
een didactische en autoritaire rol op waarbij ze het lezerspubliek suggereert dat
modieuze kledij op een gegeven moment zo hoort te zijn.45 Modejournalistiek bereikt dit
onder andere door descriptief te werken en in de tegenwoordige tijd te schrijven.
Bourdieu en Yvette Delsaut stemmen daarmee in wanneer ze schrijven over
modejournalistiek: “[A]l dergelijke discoursen delen het kenmerk van het tegelijk
beschrijven en voorschrijven, ze schrijven voor terwijl ze lijken te beschrijven en zo
articuleren ze voorschriften die de vorm aannemen van beschrijvingen”.46 Hoewel ik de
waarderende ondertoon van heel wat zogeheten ‘pure’ descriptie in modejournalistiek
erken, gebiedt de centrale onderzoeksvraag in het eerste deel van het proefschrift me
voorbij te gaan aan ‘pure’ beschrijvingen in de bestudeerde journalistieke
beoordelingspraktijk van ontwerpermode.47

R. Barthes (1990), 16-17. Zie ook: R. Barthes (1960) Blue is in Fashion this Year: A Note on Research into
Signifying Units in fashion Clothing. Revue Française de la Sociologie. 1(2), pp. 147-62. In: M. Carter en A.
Stafford (eds.) (2005) Roland Barthes: The Language of Fashion. Oxford: Berg, pp. 41-58 (41-42).
43
Dit argument vindt men bijvoorbeeld ook bij P. Bourdieu en Y. Delsaut (1975), 25.
44
Dit artikel is een samenvatting van de meer poststructuralistische insteek van het tweede deel van The
Fashion System.
45
R. Barthes (1969) Showing how rhetoric works. Change, 4, 106-109. In: M. Carter en A. Stafford (eds.) (2005)
Roland Barthes: The Language of Fashion. Oxford: Berg, pp. 114-117.
46
P. Bourdieu en Y. Delsaut (1975) Le Couturier et sa griffe: contribution à une théorie de la magie. Actes de la
recherche en sciences sociales. 1(1), pp. 7-36 (25).
47
In het derde deel van het proefschrift komen descriptieve aspecten wel aan bod bij de verdere bespreking
van de tanende focus op de materiële elementen van ontwerpermode gedurende de onderzochte periode.
42
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In de kwalitatieve analyse van 1.301 recensies van modecollecties, gepubliceerd in The
New York Times (vanaf nu: NYT) en The International Herald Tribune (vanaf nu: IHT) tussen
1949 en 2010, analyseer ik voornamelijk de verscheidene journalistieke
verantwoordingen voor een positieve of negatieve waardering van ontwerpermode. De
methodologische sectie specifieert hoe het codeerproces van de recensies aandacht
besteedde aan het onderscheid tussen, wat in het Engels “valuation practices (giving
worth or value) and evaluation practices (assessing how an entity attains a certain type
of worth)”48 genoemd wordt. Dit wil zeggen: enerzijds de waarderende praktijk van de
toekenning van een positief of negatief oordeel (goede mode versus slechte mode) en
anderzijds de rechtvaardigingen die gegeven worden voor dergelijke oordelen
(bijvoorbeeld: mooi, elegant, functioneel) (4.1). Belangrijk is echter dat “[v]aluation and
evaluation practices are often conflated in the literature and intertwined in reality”.49
Ook in de beoordelingspraktijk van modejournalisten merkt men dat de keuze voor een
positief of negatief oordeel vaak naar voren geschoven wordt samen met een
verantwoording voor de richting van het oordeel. Daarom spreekt Lamont van
“(e)valuative practices”.50 In de recensiepraktijk kan men rechtvaardiging en
waardering dus niet zomaar los koppelen.
Meer specifiek luidt de centrale onderzoeksvraag in het eerste deel van de
kwalitatieve studie als volgt (H4):
Op welke criteria beroepen toonaangevende modejournalisten zich om aan hun
lezerspubliek uit te leggen waarom zij een modecollectie of een bepaald element
in de collectie positief of negatief waarderen? Hoe veranderen de legitimiteit en
de betekenis(sen) van deze criteria tijdens de onderzochte periode?

Kortom, hoe verantwoorden belangrijke modejournalisten zich bij het lezerspubliek
voor hun keuze om een (deel van de) collectie te bestempelen als ‘goede’ of ‘slechte’
mode en als mode of niet-mode? Door die vraag op een longitudinale manier te
beantwoorden, open ik de deur naar bevindingen die de opvattingen weergeven
waarmee journalisten de symbolische grenzen van de (goede) mode proberen te
ondersteunen, bepalen en beïnvloeden.

M. Lamont (2012) Toward a Comparative Sociology of Valuation and Evaluation. Annual Review of Sociology.
38, pp. 21.1-21.21 (21.5)
49
Ibidem, 21.5; Lamont verwijst voor deze stelling naar het werk van F. Vatin (red.) (2000) Evaluer et valoriser:
Une Sociologie Economique de la Mesure. Toulouse: Presse Universitaire Mirail.
50
Ibidem, 21.11.
48
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Het gros van de bevindingen uit het kwalitatieve materiaal ligt tussen 1949 en 2010,
hoewel de resultaten daaruit ook afgetoetst worden aan een klein corpus van
collectierecensies uit de periode 1900-1949. Zo brengt het proefschrift de mogelijke
verschuiving en continuïteit in kaart van de beoordelingscriteria van de high-end
modieuze kledij, zoals die beschreven werd in de high-end geschreven modejournalistiek
tijdens de twintigste eeuw en het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw.51 De
reikwijdte van de kwalitatieve studie beperkt zich dus tot bevindingen over het meest
gerenommeerde en autonome segment van de modepers. Het zwaartepunt van de
onderzoeksperiode ligt in de naoorlogse tijd omdat het productieveld van de luxemode
in die periode enkele grote structurele veranderingen doormaakte die een nieuwe
modecultuur inluidde (H3).
De criteria waarmee de bestudeerde modejournalisten van (voornamelijk) NYT en IHT
gestalte geven aan de manier waarop het lezerspubliek luxemode begrijpt, lopen als een
rode draad doorheen het hele proefschrift. Het eerste deel van dit proefschrift biedt
voornamelijk een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen en continuïteiten in
een aantal belangrijke beoordelingscriteria waarmee modejournalisten hun
waarderingen van de legitieme mode rechtvaardigen. De vraag naar de
rechtvaardigingen voor de kwaliteit van modecollecties overheerst hier de
beoordelingspraktijk.
Het tweede en derde grote deel van de doctoraatsverhandeling gaan dieper in op de
machtsaspecten en de gevolgen van de veranderingen in het journalistieke
modediscours van de laattwintigste eeuw.52 De belangrijkste onderzoeksvragen zijn hier:
Hoe probeert geschreven modejournalistiek door het scheppen van specifieke
symbolische grenzen voor (goede) mode te interveniëren in hoe de lezer
ontwerpermode ervaart en begrijpt? Welke retorische strategieën hanteert de
modejournalistiek daarvoor? Wat probeert de bestudeerde modejournalistiek met
deze strategieën te bereiken?

De volgende sectie geeft een aanzet tot de idee dat de journalistieke
beoordelingspraktijk symbolische grenzen voor ontwerpermode creëert en onderhoudt
door modieuze kledij te bespreken met onderliggende ‘frames van ontwerpermode’ of

Meer over die resonantie tussen de criteria die high-end modejournalistiek in kwaliteitskranten toepast op
de kwaliteitsbepaling van high-end modieuze kledij vindt men in het tweede hoofdstuk.
52
Verder ga ik voornamelijk in het tweede deel uitvoeriger in op de fundamentele bepaling (mode versus nietmode) van de grenzen van de ontwerpermode.
51
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‘concepties van ontwerpermode’. Deze concepties liggen ten grondslag aan het
grenswerk of “boundary work”53 dat modejournalisten verrichten in hun recensies.

1.3 Concepties en frames van ontwerpermode
Fashion is a phenomenon that lacks an underlying quality
dimension
Patrik Aspers, 201054

Geïnspireerd op het werk van socioloog Kees Van Rees, dat concepties van literatuur
bestudeert in recensiepraktijken, beschouw ik ‘concepties van ontwerpermode’ als
gehelen van normondersteunende en normscheppende visies op de aard en functie van
dit type van modieuze kleding. Van Rees’ idee dat specifieke concepties ten grondslag
liggen aan een cultuurdiscours, werd geïnspireerd door het denken van Bourdieu.55
‘Concepties van ontwerpermode’ onderschrijven dus
de journalistieke
beoordelingspraktijk. Net zoals andere cultuurrecensenten en journalisten hebben
modejournalisten namelijk geen objectieve maatstaven om tot gedegen en ‘ware’
interpretaties en evaluaties te komen. In tegenstelling tot meer esthetische
denktradities in modestudies, die een aantal eigenschappen als inherent beschouwen
aan modieuze kledij,56 stellen sociaalwetenschappelijk georiënteerde modeonderzoekers

Het concept ‘boundary-work’ werd geïntroduceerd door Thomas Gieryn in de wetenschapsstudies. Gieryn
focust voornamelijk op de retorische strategieën die men gebruikte om het geloof te creëren dat een
specifieke praktijk de categorie ‘wetenschap’ verdient. T. Gieryn (1999) Cultural Boundaries of Science: Credibility
on the Lines. Chicago: University of Chicago Press. In de sociologie verspreidde onder andere Nippert-Eng de
idee van grenswerk. C. Nippert-Eng (1996) Home and Work: Negotiating Boundaries through Everyday Life. Chicago:
Chicago University Press.
54
P. Aspers (2010) Orderly Fashion: A Sociology of Markets. Princeton: Princeton University Press, 24.
55
Voor de gemeenschappelijke interessegebieden in het werk van Van Rees en Bourdieu, zie D. Pels (1989)
Inleiding, Naar een reflexieve sociale wetenschap. In: D. Pels (red.) Pierre Bourdieu: Opstellen over smaak, habitus
en het veldbegrip. Amsterdam: Van Gennep, pp. 7-22 (14).
56
Modehistorica Anne Hollander (1995: 31) bijvoorbeeld beschouwt de transcendentie van het lichaam door de
introductie van coupes in kledij die niet verwijzen naar de eigenlijke vorm van het menselijke lichaam als de
inherente eigenschap van mode in kledij. Deze eigenschap zet ze vervolgens in voor het argument dat
mannenmode de beste vorm van modieuze kledij is vanwege de traditie om hierbinnen een abstract lichaam te
53
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dat modieuze kledij geen intrinsieke eigenschappen heeft waaraan die kledij te
herkennen of te meten valt.57 Critici kunnen zich dus niet beroepen op inherente
eigenschappen in hun recensiepraktijk. Net zoals andere journalisten, hanteren
modejournalisten eerder een specifieke conceptie van ontwerpermode of een
normondersteunend en normscheppend geheel van visies hierop.
De idee van een onderliggende ‘conceptie van mode’ leunt aan bij het concept van
frame (‘betekeniskader’), zoals het ontwikkeld werd in sociaalwetenschappelijk
onderzoek naar sociale bewegingen.58 Socioloog Shyon Baumann vergelijkt het dubbele
legitimatieproces in culturele en artistieke velden met de framing-praktijken die sociale
bewegingen vormgeven.59 Hij meent dat framing relevant is voor het succes van zowel
kunstwerelden en sociale bewegingen omdat men door dergelijke processen een
specifieke set van visies probeert te legitimeren bij een doelpubliek.60 Kunst- en
cultuurvelden opereren erg zoals sociale bewegingen dat doen en de praktijk van
framing staat hierin centraal.
Het onderzoek naar het proces waarin sociale bewegingen bepaalde praktijken
cognitief kaderen, vindt zijn inspiratie in Erving Goffmans gebruik van frame.61

scheppen (1995: 8-9). Hollander koppelt dus een waardering aan de ‘inherente’ kwaliteit van modieuze kledij.
A. Hollander (1995) Sex and Suits. New York: Alfred A. Knopf.
57
De traditionele tweedeling tussen humane en sociale wetenschappen op het vlak van de inherentie van
esthetische eigenschappen wordt bijvoorbeeld uitgediept door V. Zolberg (1990) Constructing a Sociology of the
Arts. Cambridge: Cambridge University Press, 53. Enkele voorbeelden van modestudenten die de observatie
maken dat modieuze kledij geen inherente kwaliteiten heeft die kledij tot mode maken, zijn Aspers (2010),
Kawamura (2005) en Crane (2000).
58
Onderzoek naar het concept frame en het proces van framing neemt ook een prominente plek in binnen het
veld van de communicatie- en journalistieke studies. Zie, onder andere, M. Entman (1992) Framing: Towards
Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication. 43(4), pp. 51-58; R.M. Entman, J. Matthes en L.
Pelicano (2009) Nature, Sources and Effects of News Framing. In: K. Wahl-Jorgensson en T. Hanitzsch (reds.)
The Handbook of Journalism Studies. New York: Routledge, pp. 175-190; S.D. Reese, O.M. Gandy en A.E. Grant
(reds.) Framing Public Life: Perspectives on Media and our understanding of the Social World. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Naar aanleiding van de cultuursociologische invalshoek die deze studie kiest in het domein van de
modestudies (voornamelijk in het eerste deel van het proefschrift), hanteer ik het frame-begrip vanuit dit
denkkader.
59
Het dubbele legitimatieproces bestaat uit het proces dat zowel claims over artistieke status, het recht om
dergelijke claims te uiten als ook de verantwoordingen die culturele producenten geven voor deze claims
erkent als waardevol. S. Baumann (2007) A general theory of artistic legitimation: How art worlds are like
social movements. Poetics. 35, pp. 47-65 (51).
60
Ibidem, 61.
61
Zie bijvoorbeeld: R. Benford en D. Snow (2000) Framing Processes and Social Movement: An Overview and
Assessment. Annual Review of Sociology. 26, pp. 611-39. Goffman definieerde frames als “schemata of
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Dergelijke betekeniskaders worden beschouwd als “specific cognitive structures
advanced by social actors to shape interpretation and understanding of specific
issues”.62 Het framing-proces verwijst naar de manieren waarop mensen een
betekeniskader hanteren wanneer ze een boodschap overbrengen. Hiermee geven ze
aan hoe men de boodschap moet begrijpen.63 Net als de idee dat een recensie gestoeld is
op een ‘conceptie van mode’ laat het proces waarin een specifiek frame voor een
(cultuur)praktijk gehanteerd wordt actoren toe om aan hun publiek te tonen hoe het die
praktijk op de ‘juiste’ manier moet interpreteren.64
De bovenstaande suggestie, die de relatie beschrijft tussen prescriptie en het concept
van frame, biedt een interessante toevoeging aan de idee van onderliggende ‘concepties
van ontwerpermode’ in de journalistieke recensiepraktijk. Op een meer directe wijze
formuleren studies die inspiratie putten uit framing-processen in sociale bewegingen
namelijk de relatie tussen discours, ideologie en betekeniskaders. Men kan die relatie
voorstellen met de metafoor van de omgekeerde piramide.65 De piramide bestaat uit drie
aparte niveaus die interageren. Bovenaan staat discours of de mogelijk conflictueuze
wijzen waarop ideeën uit de twee onderliggende niveaus visueel of discursief worden
gerepresenteerd. Ideologieën bevinden zich op het tussenniveau en vormen de basis
voor frames, die geworteld zijn in specifieke ideologieën of een “fairly pervasive and
integrated set of beliefs and values that have considerable staying power”.66 Wil het
frame, zoals het zich op verscheidene manieren uit in discours, als overtuigend en
legitiem aanvaard worden door een bepaald publiek dan moet het zich baseren op een

interpretation” die individuen toestaan “to locate, perceive, identify and label” aspecten van hun dagelijkse
leefwereld. Goffman (1974) Frame Analysis: An Essay on the Organization of the Experience. New York: Harper
Colophon, 21.
62
Johnston en Bauman (2007), 172.
63
P. Oliver en H. Johnston (1999) “What a Good Idea! Ideology and Frames in Social Movement Research.
Mobilization. 5 (1), pp. 37-54 (45).
64
Oliver en Johnston tonen aan dat het concept van frame niet gelijk is aan een prescriptieve ideologie, die een
cognitief kaderwerk tot een gelegitimeerd en aanvaarde denkpiste maakt bij een specifiek publiek (Bauman
2007). Onderzoek naar de sociale bewegingen die zich vormden rond de abortuskwestie verduidelijkt dit
argument, aangezien het aantoont hoe twee verschillende ideologieën eenzelfde frame kunnen gebruiken.
Zowel de pro-life- als de pro-choice-beweging onderschrijven namelijk het frame van de civil rights, maar de prolife-beweging benadrukt het recht op leven van de foetus en de pro-choice-beweging verdedigt de idee dat een
vrouw recht heeft om een fundamenteel aspect van haar leven te controleren. Zie: Oliver en Johnston (1999),
39.
65
M.M. Ferree en D. Merrill (2000) Hot Movements, Cold Cognition: Thinking about Social Movements in a
Gendered Frame. Contemporary Sociology. 29(3), pp. 454-62 (455).
66
Benford en Snow (2000), 613.
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specifieke ideologie die als vanzelfsprekend aanvaard wordt door dat publiek. 67 Kortom,
zowel een ‘conceptie van ontwerpermode’ als een frame, dat het begrip van dit type van
modieuze kledij vormgeeft, uit zich in een gamma aan potentieel conflicterende
representatiewijzen: een discours. De criteria die modejournalisten aanwenden om het
lezerspubliek uit te leggen waarom zij een specifieke modecollectie goed vinden, zijn
dus geen ‘universele’, ‘objectieve’ en ‘vaststaande’ verantwoordingen, maar zijn de
veranderlijke bouwstenen van een discours waarmee journalisten onderliggende
betekeniskaders of ‘concepties’ van ontwerpermode uiten.
‘Concepties van literatuur, kunst of mode’ zijn dus niet anders dan de frames of
cognitieve betekeniskaders die rond deze cultuurpraktijken en -objecten gebouwd
worden. Hoewel onderzoekers wijzen op de voornamelijk cognitieve aspecten van
betekeniskaders,68 laat een focus op het framing process toe te begrijpen hoe
betekeniskaders, ideologieën en discours gerelateerd zijn.69 Met andere woorden, de
cognitieve kaderwerken zelf kan men niet noodzakelijkerwijs beschouwen als
prescriptief, een succesvol proces van framing wel. Frame, ideologie en discours worden
hier samengebracht in een proces waarin mensen voortdurend grenzen trekken rond
gebeurtenissen, objecten en praktijken in hun leefwereld. Hiermee willen ze anderen
overtuigen van de geloofwaardigheid van deze kaders. De analytische werkmiddelen
‘conceptie van ontwerpermode’ en ‘frame van ontwerpermode’ laten de onderzoeker dus
toe de journalistieke recensiepraktijk te interpreteren als een normondersteunend en
normscheppend geheel van visies op ontwerpermode dat veranderlijk is doorheen de
tijd, dat kan voorkomen met andere concepties en dat, ten slotte, institutioneel
geworteld is in een specifiek (cultureel) veld.
In het volgende hoofdstuk bekijk ik de algemene structuren van het productieveld
van de mode. Ik illustreer aan de hand van de institutionele context de belangrijke
veldposities die de onderzochte geschreven modejournalistiek inneemt, maar eerst
werp ik een licht op de huidige academische kennis over de modepers.

Baumann (2007), 58.
Ferree en Merrill (2000), 456.
69
Ibidem, 456.
67
68
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Hoofdstuk 2
Modejournalistiek in context

In empirische studies over de materiële modeproductie en de symbolische waarden
binnen het productieveld van de mode ging de aandacht tot nu toe veelal naar
historische studies van specifieke modevelden en de rol van individuele ontwerpers en
modehuizen.1 Een traditionele versie van de high-end modegeschiedenis na 1850 bouwt
haar verhaal op met besprekingen van het werk van couturiers en modeontwerpers.
Daardoor viel het onderzoek naar de inspraak van andere professionele groepen die
actief zijn in het productieveld van de luxemode veeleer uit de boot.
De uitzondering bevestigt de regel. Zo onderzochten academici hoe modefotografen
en modellen (zowel mannelijke als vrouwelijke) zich tot het modesysteem verhouden.2
Ook belichtte modeonderzoek hoe inkopers voor een luxewarenhuis in Londen de
algemene veldstructuur van de ontwerpermode vertalen en differentiëren in hun
aankoopbeleid en visual merchandising.3

Parijs krijgt bijzondere aandacht van modeonderzoekers: V. Steele (1998) Paris Fashion: A Cultural History.
Oxford: Berg; Kawamura (2004). Voor de studie van modeontwerpers in hun institutionele setting, zie: Voor
Parijs in de jaren 1930: H. Blumer (1969) Fashion: From class differentiation to collective selection. Sociological
Quarterly 10(3), pp. 275-291. Voor Helsinki in de 1990s: Gronow (1997), pp. 105-111. Voor Milaan tussen 1990 en
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Trade or Image Industry? London: Routledge. Zie ook: S. Taylor en K. Littleton (2008) Art Work or Money:
Conflicts in the construction of a creative identity. The Sociological Review. 56(2), pp. 275-92.
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Modefotografen: P. Aspers (2001) Markets in Fashion: A Phenomenological Approach. Stockholm: Stockholm
University Press; Modellen: Entwistle (2009), pp. 51-76; A. Mears (2010) Size Zero High-End Ethnic: Cultural
Production and the Reproduction of Culture in Fashion Modeling. Poetics, 38, pp. 21-46; J. Entwistle and E.
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Hoewel modewetenschappers het belang van de modemedia in het productieveld
erkennen, staat een analyse van het werk van modejournalisten in het productieveld
nog in de kinderschoenen. Het weinige onderzoek naar modejournalistiek bestudeerde
de onderliggende waarden van modejournalistiek in specifieke publicaties, zoals Le
Monde en het in oorsprong Amerikaanse modemagazine Vogue,4 en in specifieke genres,
zoals kleinschalige nichemodemagazines.5 Verder analyseerden onderzoekers
interculturele verschillen tussen publicaties6 en beschreven ze ontwikkelingen in de
modepers tijdens specifieke historische periodes.7
Binnen deze variatie aan invalshoeken vallen enkele brede tendensen op.
Ten eerste: het bestaande onderzoek naar modejournalistiek spitst zich vrijwel steeds
toe op één tijdsmoment,8 waardoor het voorbijging aan langetermijnveranderingen
binnen de beroepspraktijk van de modemedia. Tot nu toe werden verschuivingen in de
manieren waarop journalisten over mode schrijven enkel door Borelli en König over een
langere periode onderzocht.9
Verder benadrukt de studie van modemedia vaker de idee van mode als een visueel
medium dat zijn representatie vindt in de modepers,10 bijvoorbeeld in het kader van
genderproblematieken bij de visuele representatie van modellen.11 Hierdoor besteedde
men enkel in geringe mate aandacht aan de geschreven modejournalistiek. Nochtans

Le Monde: A. Rocamora (2001) High fashion and Pop fashion: The symbolic production of fashion in Le Monde
and The Guardian. Fashion Theory. 5(2), pp. 123-142; A. Rocamora (2002a) ‘Le Monde’s discours de mode: Creating
the créateurs’. French Cultural Studies. 13(37), pp. 83-98; Vogue: L.O. Borelli (1997) Dressing Up and Talking about
it: Fashion Writing in Vogue from 1968 to 1993. Fashion Theory. 1(3), pp. 247-259 ; A. König (2006) Glossy words:
An analysis of fashion writing in British Vogue. Fashion Theory. 10 (1/2), pp. 205-224; B. Moeran (2006b)
Elegance and substance travel east: Vogue Nippon. Fashion Theory. 10 ½, pp. 225-258; A. Rocamora (2006) “Over
to You”, Writing readers in French Vogue. Fashion Theory. 10 (1/2), pp. 153-174.
5
A. Lynge-Jorlén (2012) Between Frivolity and Art: Contemporary niche fashion magazines. Fashion Theory.
16(1), pp. 9-28.
6
Voor een analyse van interculturele verschillen in modejournalistiek, zie: S. Janssen (2006) Fashion reporting
in cross-national perspective, 1955-2005. Poetics. 34, pp. 383-406; Rocamora (2001). Voor een oproep dat een
dergelijke onderzoekslijn noodzakelijk is, zie A. Rocamora (2006), 171.
7
Bijvoorbeeld: V. Pouillard (2013) Fashion for All? The Transatlantic Fashion Business and the Development of
a Popular Press Culture during the Interwar Period. Journalism Studies. 14(5), pp. 716-29.
8
Agnès Rocamora (2001) bijvoorbeeld bestudeert in haar vergelijking van het modediscours in Le Monde en The
Guardian enkel artikelen uit 1996.
9
Borelli (1997); König (2006).
10
P. Jobling (1999) Fashion Spreads: Word and Image in Fashion Photography Since 1980. London: Bloomsbury
Academic. Zie ook McRobbie (1998), 188.
11
D. Crane (1999) Gender and Hegemony in Fashion Magazines: Women’s Interpretations of Fashion
Photographs. The Sociological Quarterly. 40(4), pp. 541-63.
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meen ik dat “fashion text is more than ‘just filler’”.12 Ook het tekstuele interveniëren
van modejournalisten probeert immers het lezerspubliek te vormen in de manier
waarop het modieuze kledij ervaart, evalueert en beredeneert.
Ten slotte belichtte het onderzoek naar de geschreven modejournalistiek grotendeels
structurele aspecten. Bourdieu en Delsaut vermelden het belang van de modepers in het
modeveld door een discussie over de distinctiestrategie op basis van de ‘leeftijd’ of de
aanwezigheidsduur in het productieveld. Dit vertaalt zich in meer of minder erkende
posities in het modeveld.13 Bourdieu en Delsaut gaan hier niet alleen voorbij aan de
dubbele legitimatie die modejournalisten beogen bij zowel het modeveld als het
journalistieke veld. Zoals vele andere critici opmerken in een bredere kritiek op het
werk van Bourdieu,14 werpen de auteurs ook onvoldoende licht op de betekenissen en
waarden die de modejournalistiek tracht te weven rond mode. Agnès Rocamora schrijft
in de stijl van een veelgehoorde kritiek op het werk van Bourdieu dat “[t]he content of
the text is exhausted in the formal representation of its position in the field of cultural
production. Textuality is reduced to positionality”.15 Bourdieu lijkt dus vooral interesse
te tonen voor de ontstaansvoorwaarden van velden en de ondersteunende functie van
de journalistieke teksten binnen die velden. Hij heeft minder aandacht voor de
eigenlijke symbolische waarden die in het veld gegenereerd worden. Bovendien gaat hij
voorbij aan de manieren waarop die waarden gearticuleerd worden.16
Onderzoekers lieten de inhoud van het discours van modepers grotendeels
onderbelicht. Bourdieu zou stellen dat men de keuze voor een specifieke inhoud kan
verklaren door de poging een specifieke veldpositie (in modeveld en/of journalistiek

König (2006), 207.
Bourdieu en Delsaut (1975), 12.
14
Zowel Crowther (1994) en Fowler (1994) stellen dat Bourdieu in zijn analyse van culturele processen de
ervaring van deze producten en praktijken reduceert tot de distinctiestrategieën die volgen uit de relationele
structuur van de veldposities. P. Crowther (1994) Sociological Imperialism and the Field of Cultural
Production: The Case of Bourdieu. Theory, Culture & Society. 11, pp. 155-69; B. Fowler (1994) The Hegemonic
Work of Art in the Age of Electronic Reproduction: An Assessment of Pierre Bourdieu. Theory, Culture & Society.
11(1), pp. 129-54.
15
A. Rocamora (2009) Fashioning the City: Paris, Fashion and the Media. London: I.B. Tauris, 60.
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veld) in te nemen, te vrijwaren of te veroveren. De vraag blijft echter waarom de
modepers net deze thema’s kiest. De modewetenschap blijft dus vaak in het ongewisse
over de criteria die modejournalisten hanteren om telkens opnieuw modieuze kledij te
beschrijven, te interpreteren en te evalueren. Ook longitudinaal onderzoek in de studie
naar het discours van de modepers bleef veelal uit. Hieruit volgt de verwachting dat een
studie naar de langetermijnontwikkelingen in de criteria waarop modejournalisten zich
baseren in hun recensiepraktijk heel wat ongekende informatie zal aanreiken over de
inhoudelijke veranderingen van de geschreven modejournalistiek. De academische
studie van modeproductie heeft amper inzicht in de manier waarop modejournalisten
zich van hun taak tot kwaliteitsbepaling kwijten, hoewel het vraagstuk over kwalitatieve
criteria bij het bepalen van modieuze kledij al lang bestaat. Overigens lijkt het antwoord
op die vraag zich sinds het ontstaan van de modepers steeds opnieuw in datzelfde
medium te vinden.
Ook weten modeonderzoekers thans weinig over de veranderingen en continuïteiten
in de cognitieve betekeniskaders die deze belangrijke groep van spelers in het
productieveld opzet. Het eerste deel van deze doctoraatsverhandeling brengt hier
verandering in voor het high-end segment van de geschreven modejournalistiek.

2.1 Modejournalisten in het productieveld van de mode en de
journalistiek
Het eerste hoofdstuk gaf aan dat de modejournalistiek een dubbele legitimatie
nastreeft in het veld van de ontwerpermode én in het mediaveld. Net als de journalistiek
is opgesplitst in verschillende deelgebieden en de modeproductie in verschillende
segmenten (haute couture, ready-to-wear-ontwerpermode en mass retail-mode), bestaat
ook de modejournalistiek uit diverse groepen. Bourdieu stelt dat “each intellectual is
conditioned to direct his activity to towards a certain area of the cultural field”.17
Hoewel hij schrijft over (academische) literaire critici, geldt de observatie ook voor
modejournalisten die men met Van Rees kan beschouwen als eerstehands critici van de
cultuurpraktijk.18
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Bourdieu (1969), 108.
K. Van Rees (1983), 403.
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De segmenten in de modepers vertonen homologiëen met de deelgebieden van de
modeproductie. De kwalitatieve studie in deze doctoraatsverhandeling analyseert
collectieresensies uit de geschreven modejournalistiek in kwaliteitskranten. Men kan
verwachten dat de bestudeerde beoordelingspraktijk veelal focust op de meest
prestigieuze vorm van modieuze kledij, namelijk ontwerpermode gepresenteerd in
Parijs, Londen, Milaan en New York.19
De verschillende segmenten in de modepers appeleren ook aan een verschillend
doelpubliek. Waar het meer populaire en grootschalige segment doelt op een zo breed
mogelijk lezerspubliek van voornamelijk consumenten,20 geldt voor het meer autonome
segment van de modepers dat het ook of vrijwel exclusief andere mode(media)professionals aanspreekt.21 Voor sommige vormen van modejournalistiek geldt immers
wat Bourdieu noteerde over “the writer, the artist, or even the scientist [who] writes
not only for a public, but for a public of equals who are also competitors”.22
Wanneer modeonderzoekers de vraag stellen naar het kritische, afstandelijke en
autonome vermogen van de hedendaagse modejournalistiek, dat de betrouwbaarheid
van de recensiepraktijk beïnvloedt, houden ze weinig of enkel impliciet rekening met de
verscheidene segmenten in de modepers. Modewetenschappers zijn het roerend eens
dat de modejournalistiek in het algemeen een pejoratieve bijklank verdient. 23 Kawamura
argumenteert dat de modepers over slechts twee machtsinstrumenten beschikt: ruimte
en stilte. Modepublicaties kunnen ervoor kiezen om collecties die ze de naam mode
onwaardig achten niet te bespreken, net zoals ze de positief beoordeelde collecties veel
publicatieruimte kunnen toekennen.24 Worden collecties besproken, moet de lezer de
evaluaties en interpretaties met een enorme korrel zout nemen, stellen
modeonderzoekers. Er zouden enkel positieve waarderingen voorkomen, omdat

Hoewel mijn studie enkel collectierecensies uit vier belangrijke modesteden opnam in de dataset (zie: 4.1),
kan bevestigd worden dat doorheen het gros van de onderzochte periode (1949-2010) de modejournalisten van
NYT en IHT geen aandacht besteden aan modieuze kledij die buiten het segment van de ontwerpermode valt.
20
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(2004) In Praise of the Intermediary. In: F. Bonnet en S. Richoux-Bérard (eds.) Glossy: Mode et Papier Glacé.
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journalisten aan den lijve voelen dat modehuizen represaille nemen tegen journalisten
die hen negatief beoordelen, om de beoordelingspraktijk in één specifieke, positieve
richting te duwen. Kortom, modeonderzoekers bekijken de evaluaties van de modepers
met argwaan omdat modejournalisten zich niet zouden houden aan de gangbare afstand
tot de modehuizen, en die is noodzakelijk om collecties objectief en kritisch te
beschrijven en interpreteren. Modejournalisten zijn volledig ondergedompeld in het
modesysteem, wat hun kritische onafhankelijkheid en belangeloosheid niet ten goede
komt.25 Daarom wordt de modejournalist eerder beschouwd als de spreekbuis van
modehuizen dan als hun kritische recensent.26
De voornaamste oorzaak die onderzoekers naar voren schuiven voor de ontwikkeling
van een gedegen onbevooroordeelde modekritiek is de financiële afhankelijkheid van de
modepers. Soms leeft de modepers van de inkomsten uit de modeadvertentie-industrie
en niet van inkomsten uit abonnementen of losse verkoop.27 Het publiek van de
modemedia bestaat namelijk niet enkel uit geïnteresseerde lezers (consumenten en
industrie-professionals), maar ook uit belangrijke adverteerders van modeproducten. De
modepers tracht dus ingang te vinden bij zowel een specifiek lezerspubliek als bij een
adverteerderspubliek,28 dat voornamelijk bestaat uit grote modehuizen. Een hoge graad
van autonomie lijkt dan ook geen eigenschap die men kan toeschrijven aan
modejournalistiek.
Bourdieu observeert de cultuurrecensent en schrijft dat hij of zij niet rechtsreeks
tegemoetkomt aan esthetische, politieke of economische imperatieven die van buitenaf
worden opgelegd.29 Laat dergelijke opvatting, voornamelijk op het vlak van de
commerciële inmenging vanuit het productieveld, nu net de visie van
modeonderzoekers bepalen over het journalistieke vermogen om modieuze kledij
betrouwbaar te evalueren en interpreteren. Een kritische, objectieve
beoordelingspraktijk lijkt hen amper van tel in de modejournalistiek.30 Het huidige
modelandschap schept immers “a very different climate from the conventional art
criticisms and reportage and is largely responsible for the large amount of descriptive writing

Meer kan men hierover lezen in sectie 2.2.
Martin (1998), 55-56.
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29
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about fashion”.31 Verscheidene auteurs brengen het veelal beschrijvende karakter van de
modepers in verband met de commerciële onderdompeling in het productieveld. 32
Mijn studie gaat voor één specifiek segment in de modepers na of dergelijke
bedenkingen wel empirische realiteit hebben (H4). Is de modejournalistiek vandaag
voornamelijk descriptief, en meerbepaald als men de high-end recensiepraktijk vergelijkt
met eerdere modejournalistiek? Met andere woorden: bestaat er in de
beoordelingspraktijk van de onderzochte modejournalistiek geen enkele vorm van
afstand tot het productieveld van de mode? (2.2)
Dergelijke vragen vereisen eerst een meer theoretische uitleg over (de structuren
van) het productieveld van de ontwerpermode en haar sterke begrenzing. Die grenzen
observeer ik empirisch doorheen mijn proefschrift via de recensiepraktijk van
geschreven modejournalistiek. Kortom, de volgende secties contextualiseren onder
andere de vraag waarom modeonderzoekers beweren dat kritisch evalueren en
interpreteren niet tot de (huidige) horizon van de modepers behoort.
In de volgende sectie kijk ik naar de collectiviteit van modeproductie. Als
sociaalwetenschappelijk-georiënteerde modewetenschappers instemmen met één visie,
is het de volgende: modieuze kledij wordt niet exclusief gecreëerd door een creatief en
autonoom individu. De materiële en symbolische productie van modieuze kledij is een
gezamenlijke activiteit.

2.1.1 Modeproductie als een conflictueuze collectieve praktijk
Modeonderzoekers die de productiezijde van modieuze kledij bestuderen, noemen dit
soms een ‘modesysteem’, ‘het veld van de mode’ of de ‘modewereld’. Ondanks die
verschillende benamingen, stemmen vrijwel alle sociaalwetenschappelijke collega’s in
met een definitie zoals Diana Crane mode voorstelt: “[F]ashion is a collective activity. In
fashion systems, organizations, institutions, and individuals interact with one another
to create, legitimate and disseminate a particular form of culture”.33
Een veelheid aan sociologische conceptualiseringen vormen de theoretische
ondersteuning bij de empirische observaties waarop dergelijke definities zich baseren,

Kawamura (2005), 81, mijn nadruk.
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van Beckers studie van Art Worlds en Bourdieus opvattingen over het veld van de
culturele productie tot Herbert Blumers theorie van de collectieve selectie van mode. 34
Vaak zijn het de ideeën van Becker (1928) en Bourdieu (1930-2002) die de bovenhand
hebben in hedendaags empirisch georiënteerd onderzoek naar modeproductie. Met
Becker en Bourdieu kan men namelijk op een expliciete manier de idee verwerpen van
de ontwerper als creatief genie en spilfiguur in de creatie van modieuze kledij. Bourdieu
brengt trouwens hulde aan Becker voor dit argument.35 De aandacht verschuift zo naar
het proces, de structuren en de conventies die ervoor zorgen dat zij die deelnemen aan
modeproductie ontwerpers bekijken vanuit het oogpunt van exclusieve creativiteit.
Een grote analytische overlap doet zich voor bij onderzoekers die spreken van het
‘modesysteem’ en zij die kiezen voor het theoretische kader dat volgt uit de benaming
‘veld van de mode’. Beide concepten geven aan dat zowel luxueuze als high street-mode
in een modesysteem of modeveld geproduceerd wordt. Zowel het concept van
‘modesysteem’ als dat van ‘modeveld’ erkent dus dat modeproductie verschillende
segmenten omvat. Het nastreven van economische waarden speelt daarin een
belangrijke rol. Het modesysteem of modeveld constitueert immers een ‘esthetische
economie’, waarin “economic calculations are intertwined with cultural concerns and
are linked to cultural knowledge, capital, and acquired taste, and to social, cultural, and
institutional relations”.36 Merk wel op dat een klassieke veldbenadering van de
modeproductie commerciële en esthetische doeleinden enkel in (een oppositionele)
relatie tot elkaar beschouwt.37 Modeonderzoekers die het concept van het modesysteem
hanteren, achten de breuklijn tussen het economische en esthetische minder opvallend.
Vaak gebruikt de modewetenschap het modesysteem en veldconcept ook om de
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materiële en symbolische modeproductie in specifieke sociale en geografische settingen
te bespreken, zoals de belangrijke modesteden Parijs, Milaan, Londen en New York. Op
die kleine nuances na zet het modeonderzoek de concepten modesysteem en modeveld
vaak op een inwisselbare manier in.
Grotere verschillen tekenen zich echter af tussen de concepten ‘veld van de mode’ en
‘modewereld’, zoals die voorkomen in het Art Worlds-werk van Becker. Ondanks die
discrepanties nodigen een aantal belangrijke overeenkomsten tussen beide
conceptualiseringen van de cultuurpraktijk ertoe uit om de idee van het modeveld in
deze kwalitatieve studie vruchtbaar in te zetten voor (i) de analyse van de
veranderingen en continuïteiten binnen de normatieve criteria van de journalistieke
beoordelingspraktijk (deel 1) en (ii) voor de studie van de doelstellingen die
modejournalisten hiermee proberen te bereiken (deel 2 en 3). Ik bekijk eerst kort de
discrepanties tussen het werk van Becker en Bourdieu. Vervolgens licht ik de
overeenkomsten toe en suggereer ik hoe een ‘Beckeriaanse’ insteek de veldtheorie
verrijkt, voornamelijk in het kader van dit kwalitatieve onderzoek.

2.1.2 Modewereld en veld van de mode: verschillen
Zowel bij Becker als bij Bourdieu staat de idee van symbolische en soms ook materiële
grenzen centraal in de conceptualisering van respectievelijk art world en (kunst- of
cultuur)veld. Becker beschrijft een art world als
consist[ing] of all the people whose activities are necessary for the production of
the characteristic works which that world, and perhaps others as well, define as
art. Members of art worlds coordinate the activities by which work is produced by
referring to a body of conventional understandings embodied in common practice and
in frequently used artifacts. The same people often cooperate repeatedly […], so
that we can think of an art world as an established network of cooperative links
among participants.38

Beckers art world-concept is echter ambivalent. Waar het in specifieke studies en
voorbeelden op een microwereld wijst van samenwerkende actoren, 39 bevindt het
concept zich soms ook op een mesoniveau. Om het art world-concept te vergelijken met
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de veldtheorie, die zich op mesoniveau bevindt, is het van belang te focussen op de
meso-interpretatie van art world.
De bovenstaande definitie suggereert dat Becker erg hecht aan de idee dat
kunstenaars moeten voldoen aan de conventies of gevestigde “way of doing things in
that art”40 om succesvol te zijn of om erkenning te krijgen van publiek en de eigen art
world. Hoewel conventies niet stabiel zijn, omdat verscheidene partcipanten die
coventies kunnen negotiëren bij het creëren van kunst,41 lijkt het erop dat de art worldconceptualisering voornamelijk in haar micro-interpretatie weinig interesse toont in de
negotiatie of verwerping van conventies. Dergelijke uitdaging vermindert namelijk de
circulatie van het werk van een kunstenaar wat leidt tot een daling van zijn of haar
erkenning.42 Er gaat meer aandacht naar de negotiatie van conventies wanneer Becker
de dynamiek tussen netwerken van participanten bespreekt. In de volgende sectie bekijk
ik hoe vooral Beckers analyse van taalgebruik aanzet tot de studie van de discussie van
conventies. Op microniveau beschouwt Becker art worlds dus voornamelijk vanuit een
consensusperspectief. Hoewel hij op mesoniveau meer conflictsituaties analyseert, blijft
het art world-concept in vergelijking met Bourdieus veldconcept georiënteerd op
consensus tussen participanten.
In Bourdieus definitie van ‘veld’, wat in het Nederlands verwarrend genoeg vertaald
kan worden als ‘wereld’,43 ligt de nadruk vrijwel volledig op de macht om conventies
over de kunst- of cultuurpraktijk te bepalen door de velddynamiek van verwerping of
negatie. Velden zijn relatief autonome sociale ruimten die opereren met een eigen
logica. Zo zijn er de velden van de politiek, van de literatuur, van de religie en, zo stelt
Bourdieu,44 van de mode. Bourdieu begrijpt het veld van de cultuur- of kunstproductie
als “the system of objective relations between these agents or institutions and as the site
of the struggles for the monopoly of the power to consecrate, in which the value of works of art
and belief in that value are continuously generated”.45
Conventies worden in een veld gegenereerd door een constante discussie en
uitdaging. Een dergelijke dynamiek van verwerping vormt namelijk de motor van het
veld dat steeds voortgeduwd wordt door de veranderingen die participanten op die
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manier introduceren. Kortom, een veld houdt voor Bourdieu een inherent conflictueuze
geografische en sociale begrenzing in van posities die met elkaar in relatie staan. Zowel
organisaties, instituten, groepen en individuele actoren kunnen deze posities invullen.
Het belangrijkste verschil tussen de art world-benadering en de veldtheorie is dat die
laatste veel meer geënt is op een conflictueuze oriëntatie van collectieve actie.
Crane duidt een tweede verschil aan. Het art world- en veld-concept kunnen niet als
synoniemen worden beschouwd, aangezien modeontwerp in een veld opereert dat
gekarakteriseerd wordt als ‘esthetische economie’. Een kunstwereld zet voornamelijk in
op esthetische elementen, die na verloop van tijd natuurlijk wel deel kunnen hebben
aan de economie.46 Cruciaal is dat commerciële doeleinden in de kunsten vaak op de
tweede plaats komen, volgens Crane. In het productieveld van de mode zijn de
esthetische beslissingen echter steeds verwikkeld met commerciële doelen. Met andere
woorden: kunst wordt in een art world ook gecreëerd wanneer het niet verkocht wordt,
terwijl een mode zich pas installeert wanneer haar commerciële doel bereikt is. 47 Waar
Crane minder aandacht aan besteedt in haar vergelijkende analyse is dat individuele
deelnemers aan of bepaalde groepen in het modeveld ook uiting kunnen geven aan de
negaties of de Freudiaanse Verneinung van commerciële doeleinden die volgens
Bourdieu het cultuurveld karakteriseren.48 Bourdieu stelt dat dergelijke praktijken enkel
kunnen slagen door net te doen alsof ze niet doen wat ze doen.49 Waar Crane dus
verdedigt dat de kunstwereld geen inherente interesse toont voor economische
strategieën, stelt Bourdieu dat dit enkel zo lijkt door een strategie van ontkenning.
Hoewel Crane suggereert dat dergelijke Verneinung niet van toepassing is op het
hedendaagse modesysteem, waar een cultuur heerst die het commerciële project van de
mode expliciet erkent (H3), blijft de vraag of bepaalde groepen van modeprofessionals
thans geen negatie etaleren van de commerciële wortels van modeproductie. Die vraag
suggereert hoe belangrijk de studie van de (veranderende) waarden van verscheidene
groepen actoren is in de symbolische modeproductie voor men poneert wat de
karakteristieken zijn die mode (vandaag) begrenzen.
Het derde en belangrijkste verschil is dat Becker dergelijke symbolische en materiële
grenzen-in-wording van een art world bestudeert. Uit deze empirische observaties leidt
hij vervolgens het bestaan van een art world af. Becker schrijft hierover in de traditie van
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de school van het symbolisch interactionisme dat “[o]ne important facet of a
sociological analysis of any social world is to see when, where, and how participants
draw lines that distinguish what they want to be taken as characteristic from what is
not to be so taken.”50 Becker concludeert dat door de manieren te observeren waarmee
een wereld verschillen creëert, men kan begrijpen hoe dergelijke wereld functioneert. 51
Het latere werk van Bourdieu lijkt deze oproep vooral te negeren. Sommige van zijn
veldanalyses (voornamelijk vanaf de jaren 80) zijn vrij reductionistisch wat betreft
empirisch onderzoek.52 Bourdieus versie van de begrenzing van het ontwerpermodeproductieveld in ‘Haute Couture and Haute Culture’, origineel gepubliceerd in 1983, is
daar een voorbeeld van. Bourdieu veronderstelt veeleer de grenzen van het coutureveld in plaats van ze te ‘ontdekken’ door gedegen empirisch onderzoek naar,
bijvoorbeeld, de tekstualiteit van modieuze kledij. Een eerste aanwijzing in die richting
geeft Bourdieu wanneer hij het essay aanvangt met “I’ll start by describing very rapidly
the structure of the field of production of haute couture”.53 Dat doet hij aan de hand van
de gekende conceptuele werkmiddelen, die later in het hoofdstuk opnieuw aan bod
komen, zoals de dynamiek van de leeftijd en de strijd om en door middel van de
veldspecifieke kapitaalsoort.54 Belangrijk is dat Bourdieu, in tegenstelling tot Becker, het
bestaan van het veld van de mode veeleer illustreert dan aantoont na een studie van de
(materiële en discursieve) praktijken waarmee mode(media) professionals de grenzen
van de ontwerpermode trekken.

2.1.3 Modewereld en veld van de mode: overeenkomsten
Er bestaan ook een aantal overeenkomsten tussen enerzijds de concepten van een
modewereld gebaseerd op het art worlds-concept en anderzijds de concepten van het
veld van de mode. Deze gelijkenissen zetten aan om de idee van het modeveld
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vruchtbaar in te zetten, maar dan wel verrijkt met een Beckeriaanse en vroegBourdieuaanse empirische oriëntatie.
Zowel bij Bourdieu als bij Becker zijn critici van groot belang in het proces van
framing, aangezien zij helpen om overtuigende denkkaders te creëren waarmee men
modecollecties kan begrijpen en beoordelen. Becker stelt dat alle modeprofessionals
kunnen fungeren als critici die de noodzakelijke ideologische ondertoon leveren voor
een succesvolle conceptie van ontwerpermode. Hij ziet
aesthetics as an activity rather than a body of doctrine. [….] Most participants in
art worlds make aesthetic judgments frequently. Aesthetic principles, arguments
and judgements make up an important part of the body of conventions by means
of which members of art worlds act together.55

Toch nemen de professionele critici van het productieveld, zoals modejournalisten,
in het framing-proces een belangrijker positie in dan andere actoren die esthetische
mode-oordelen vellen. Nemen modejournalisten een belangrijke post in in de velden,
dan wegen ze meer op de strijd om de legitieme mode te definiëren. Kortom: zij
beroepen zich vaker op geloofwaardigheid.56
Hier werkt de conceptualisering van Bourdieu verhelderend. Die duidt waarom
bepaalde modemedia-professionals beter in staat zijn om esthetische oordelen te vellen
die de conventionele blik op legitieme mode vormgeven.57 Zij baseren zich op een eigen
kapitaalsoort, het ‘modejournalistiek kapitaal’. Joanne Entwistle en Rocamora stellen
dat modeprofessionals (ontwerpers en fashion buyers bijvoorbeeld) in het productieveld
van de mode een veldspecifiek kapitaal hanteren. Entwistle en Rocamora dopen dit
fashion capital.58 Omdat modemedia-professionals zich binnen twee velden positioneren
om hun discours over modieuze kledij te erkennen, kan men de middelen die
modejournalisten inzetten niet zomaar gelijkschakelen met het concept van fashion
capital.59 Met het argument van de verschillende (veldspecifieke) kapitaalsoorten reikt
Bourdieu bovendien een conceptueel werkmiddel aan om te begrijpen waarom bepaalde
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modejournalisten beter zijn dan anderen in het bepalen, bevestigen en kneden van de
conventionele productieveld-waarden. Zij kunnen het vergaarde modejournalistiek
kapitaal inzetten om zo het beoordelingsobject het meest geloofwaardig en legitiem te
interpreteren.
For the author, the critic, the art dealer […] the only legitimate accumulation
consists in making a name for oneself, a known, recognized name, a capital of
consecration implying a power to consecrate objects (with a trademark or
signature) or persons (through publication, exhibition, etc.) and therefore to give
value.60

De erkentelijkheid van de interpretaties door de modejournalist-criticus wordt
echter voornamelijk bepaald door het geloof dat andere modespelers en journalistieke
peers hechten aan de oordelen. Hoe meer modejournalistiek kapitaal een modemediaprofessional tot het zijne kan rekenen, hoe groter de erkenning van zijn
geloofwaardigheid.61
Bourdieu noteert wel dat de oordelen van diegenen rijk aan fashion capital (en naar
analogie daarmee ook zij die veel modejournalistiek kapitaal bezitten) de bestaande
waarden van het veld veeleer bevestigen dan uitdagen, zodat de veldconventies status
quo blijven.62 Ondanks de behoudsgezinde doelstellingen die aan veel van dit
gelegitimeerd modeschrijven ten grondslag liggen, is het interessant dat Bourdieu ook
observeert dat invloedrijke journalisten in de positie verkeren om de regels te
doorbreken.63 Modejournalisten koppelen twee afzonderlijke velden aan elkaar. Daarom
moet men er rekening mee houden dat de legitimiteitsgraden van het journalistieke
modediscours kunnen verschillen in de twee velden. Het modediscours van specifieke
journalisten kan erg geloofwaardig zijn in het modeveld, maar dat discours wordt
daarom nog niet erkend in het mediaveld.
Voor zowel Becker als Bourdieu zijn critici en de normatieve claims die ze maken in
hun esthetische oordelen van belang. In theorie kan iedereen uit de luxemodewereld
opinies geven om het geheel aan conventionele waarden en praktijken te beïnvloeden.
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Beide auteurs stellen echter dat sommigen hier beter in slagen dan anderen. De
meningen van individuen met een groot mode(journalistiek) kapitaal worden door
anderen gemakkelijker erkend als ‘ertoe doend’. Bijgevolg wegen de oordelen van
sommige modejournalisten meer door dan die van anderen.
Ook delen Becker en Bourdieu de mening dat een specifieke discursieve praktijk of
een specifiek discours het belangrijkste werkmiddel is van critici om de conventionele
vedwaarden te bestendigen en aan te passen. Beide auteurs omschrijven discours als een
cruciaal (maar niet exclusief) middel om de symbolische grenzen van en binnen de
ontwerpermode te bepalen. Bovendien stellen zij dat het gehanteerde discours van
personen zowel de structuren van de set van conventionele veldwaarden blootlegt, als
dat het die structuren vormgeeft doordat actoren de conventies daarmee kunnen
uitdagen. Becker spreekt van discours als een “analytic wedge” voor de onderzoeker.64
In een gedetailleerde lezing van Beckers oeuvre stelt Robert Cluley overtuigend dat
discours de actoren toelaat die grenzen te bepalen.65 Een helder voorbeeld van het
belang van discours is Beckers antropologische analyse van jazzmuzikanten. In Outsiders:
Studies in the Sociology of Deviance bespreekt Becker hoe jazzmuzikanten de grenzen van
inclusie en exclusie uitdrukken met de positieve notie cats (d.i.: zijzelf) en de negatieve
notie squares (d.i.: zij die het leven van de jazzmuzikanten niet begrijpen). 66 Met die
nieuwe begrippen proberen de muzikanten echter meer te bereiken dan de grenzen van
hun art world te bepalen. Zo zit er in de term squares ook een hele betekenisgeving vervat
die duidt op de druk die cats ervaren van het sociale systeem om zich op een bepaalde
manier te gedragen en om een bepaalde vorm van jazz te spelen waar zij zich niet in
kunnen vinden. Met de bewoordingen cats en squares trachten deze zij dus zelf de
conventies vorm te geven die sociale structuren hen opdringen. Becker stelt dat
“[u]nusual terms or unusual uses of conventional words signal areas of central concern
to the people under study and provide an opening analytical wedge, as the term ‘square’
did in studying musicians”.67
De modejournalisten die ik bestudeer maken voornamelijk op een ongewone manier
gebruik van een gekende terminologie. Cluley doopt dergelijke termen art words. Naar
analogie daarmee zal ik spreken over fashion words of ‘modewoorden’ waarmee
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modejournalisten de percepties over mode proberen te beïnvloeden, en daarmee
tegelijkertijd ook een aantal structurele elementen uit het veld van de ontwerpermode
bestendigen.
Ik beschouw fashion words echter niet enkel als specifieke woorden. Door bepaalde
cognitieve kaders te hanteren, participeren modejournalisten in het normatieve proces
van ontwerpermode-concepties bestendigen en modelleren. Art words, zoals cats en
squares, kunnen met één enkele term een ideologisch framing-proces signaleren. Maar
het hoeft niet noodzakelijk met één woord te gebeuren. Zo verwijst recent
modeonderzoek, waarin de studie van discours centraal staat, dat de articulatie van
dergelijke concepties vaak meer woorden nodig heeft.68 Hieruit kunnen onderzoekers
vervolgens een omvattend kader distilleren. Dus, of het nu gaat over één woord of
langere omschrijvingen, in het discours van de bestudeerde modemedia-professionals
duiden fashion words op het framing-proces waarmee deze journalisten de natuur en
functie van ontwerpermode begrijpen. De nodige aandacht voor het onconventionele
gebruik van woorden en uitdrukkingen in het discours van modejournalisten creëert
een opening om de concepties van ontwerpermode-professionals te begrijpen. Ook laat
de studie van modewoorden en discours toe om een brug te slaan tussen twee ideeën.
Dat is enerzijds de idee dat concepties van mode enkel de bestaande structuren van het
veld weerspiegelen en anderzijds de idee dat modeprofessionals deze cognitieve kaders
enkel hanteren om weerstand te bieden aan en verandering te creëren in de structuren
en conventies van het productieveld. Het discours dat concepties van ontwerpermode
articuleert, doet namelijk beide. In het werk van Becker biedt discours zowel de ruimte
om sociale structuren uit te drukken als een uitgelezen ruimte voor sociale actie.69
Met die visie stemt Bourdieu in. In zijn werk bewandelt discours op een gelijkaardige
manier het evenwicht tussen de reproductie van bestaande veldstructuren en de
mogelijkheid tot de verandering van percepties. De machtige positie van sommige
actoren laat toe de conventionele waarden van het veld te overstijgen,70 net als
taalgebruik actoren toelaat specifieke veldposities in te nemen en van hieruit bepaalde
(niet-gangbare) symbolische waarden te uiten. Tegelijkertijd wordt discours bepaald en
beknot door de positie die een persoon inneemt in een veld en door het type en de vorm
van discours waar die positie om vraagt. In dit opzicht, stelt William Hanks, bestendigt
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het gehanteerde discours de bestaande structuren, waarden en denkwijzen van het
veld.71
De idee van de performativiteit van taalgebruik speelt een belangrijke rol in
Bourdieus visie op discours. Die opvatting heeft haar wortels in de conceptualisering
van taal in John Austins How to do Things with Words. Austin vestigt de aandacht op de
sociale condities die het succes bepalen van bepaalde vormen van taalgebruik. Wanneer
een ouder bij het aangeven van een pasgeboren kind op het stadhuis “Mijn zoon heet
Jules” zegt, is dat niet zo maar een descriptieve uitspraak. De nieuwe ouder probeert iets
te bereiken met de uitspraak. Het succes van de performatieve uiting zal echter
afhankelijk zijn van het feit of de zin “Mijn zoon heet Jules” uitgesproken wordt door de
juiste persoon in een juiste sociale setting.72 Bourdieu voegt hier aan toe dat de
doeltreffendheid van de performatieve uiting onlosmakelijk verbonden is met de
institutionele context waarin de uitspraak gedaan wordt. Het is namelijk die context die
de spreker geloofwaardigheid verleent. Bourdieu stelt dat de performativiteit van de
uitspraak veroorzaakt wordt door het geloof dat anderen hechten aan de legitimiteit
van de persoon die de uitspraak doet.
The legitimate representative (e.g. the authoritative spokesperson) is an object of
guaranteed belief, certified as correct. He lives up in reality to his appearance, he
really is what everyone believes him to be because his reality […] is based not on
his personal conviction or pretension (always liable to be rebuffed and snubbed
[…] but rather on the collective belief, guaranteed by the institution.73

Kortom, zowel Becker als Bourdieu beschouwen discursieve praktijken als cruciale
middelen om de conventies te genereren die de modewereld of het modeveld (tijdelijk)
stabiliseren. Beide sociologen verdedigen in meerdere of mindere mate ook dat discours
zowel toelaat om bestaande waarden en zienswijzen aan te passen als dat het de
gevestigde sociale structuren van een specifieke (cultuur)praktijk bestendigt. Bourdieus
focus op de veldpositie van zij die performatieve uitspraken doen, geeft echter aan dat
hij meer interesse heeft in een algemene analyse van de veldposities die een specifiek
discours van respectievelijk gevestigde en niet-conventionele waarden toelaten. Veel
minder dan Becker lijkt Bourdieu dus geboeid door wat actoren in een specifiek veld
werkelijk te zeggen hebben. Beckers analyse van taalgebruik vestigt de aandacht meer
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op de studie van de betekenissen en discursieve strategieën waarmee modeprofessionals
hun wereld proberen te kaderen. Dat komt doordat Becker zijn eigen methodologische
advies naleeft, d.i. eerst kijken hoe mensen hun leefwereld begrijpen en vormgeven, en
daarna pas spreken over de grenzen die specifieke werelden bepalen. Wanneer men in
het kader van het modeveld Beckers advies toepast op Bourdieus veldconcept, betekent
dat een welkome verrijking voor de werkmiddelen van het veldconcept.

2.1.4 Modevelden observeren in plaats van veronderstellen
Het belangrijkste verschil tussen Becker en Bourdieu in de begrenzing van culturele
praktijken wijst op het belang van een gedegen empirische observatie van grenzen.
Bourdieu vervalt in een analyse die grenzen poneert, om zo de geloofwaardigheid van
een specifiek discours te verklaren. Hanks concludeert dat Bourdieu, wanneer hij taal
bestudeert, niet het empirische detail nastreeft dat hij wel hanteert bij onderzoek naar
andere thema’s.74
Vermeldenswaardig is dat het werk van Bourdieu pas in een latere fase – waaronder
zowel zijn expliciete werk over discours als dat over mode valt –75 de focus verschoof
van een gedegen empirische analyse naar de veronderstelling van allerlei velden.
Bourdieu heeft niet altijd het bestaan van velden zonder meer geponeerd. In zijn vroege
en meer antropologisch geïnspireerde werk, zoals Outline of a Theory of Practice, kijkt
Bourdieu naar de manieren waarop grenzen gecreëerd, ondersteund en uitgedaagd
worden met hulp van diverse discursieve en materiële praktijken.76 Door de creatie van
grenzen kan zich een specifiek begrensde set van gerelateerde activiteiten, denkwijzen
en waarden (d.i. een veld) vormen. Craig Calhoun stelt dat Bourdieus latere nadruk op
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het veldbegrip ingegeven werd door de studie van een ander type maatschappij.77 In zijn
vroegere werk onderzocht hij namelijk de sociale operaties in weinig gedifferentieerde
samenlevingen. De relationele structuur van het veldbegrip sloot beter aan bij zijn
latere analyses van begrensde productiecontexten in sterk gedifferentieerde
samenlevingen, zoals het negentiende-eeuwse Franse veld van de literatuur in The Rules
of Art. Dat argument suggereert echter dat het praktijkbegrip niet, of minder, thuishoort
in een analyse van dergelijke, sterk gedifferentieerde samenlevingen. Dat is hoogst
onwaarschijnlijk als men bijvoorbeeld Michel de Certeau mag geloven in The Practice of
Everyday Life. Die auteur meent dat bijvoorbeeld ook Bourdieus analyse van de manier
waarop in Kabylia het persoonlijke voordeel in economische transacties gemaskeerd
wordt waardevolle parallellen in zich draagt voor een analyse van de moderne (Franse)
maatschappij.78
Eenzelfde argument komt naar voren in het werk van onderzoekers die het
hedendaagse modesysteem bestuderen in het gesitueerd voorkomen in tijd en ruimte.79
Zij concluderen dat de begrensde natuur van het veldconcept inderdaad op een
geschikte wijze de ontwerpermode omvat.80 Cruciaal is echter dat het werk van deze
modeonderzoekers een veld van de mode niet veronderstelt. In Bourdieus latere werk
houdt het concept veeleer een universeel theoretische en abstracte ruimte in, waarvan
het begrip te veel in de richting van een structuralistische analyse neigt die
onvoldoende weergeeft hoe de relationele structuur van velden gereproduceerd en
misschien ook wel uitgedaagd wordt in dagelijkse praktijken en specifieke settingen.81
Wanneer men het advies van Entwistle en Rocamora opvolgt en de praktijkoriëntatie
van de ‘vroegere Bourdieu’ invoert voor de analyse van velden, gaat men de
beperkingen van een ‘veld als een abstract gegeven’ uit de weg.
Again, if one takes a field as practiced, not as a theoretical or abstract space, it is
possible to describe how the world gets bounded as a field; that is, how it gets
closed off in terms of its own logic of action from the rest of the world.82
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Zowel Bourdieus vroegere nadruk op het praktijkbegrip als Beckers focus op de studie
van hoe actoren grenzen trekken rond hun activiteiten laten zien hoe belangrijk het is
dat onderzoekers de symbolische grenzen rond en in het modeveld niet veronderstellen
voordat ze die grenzen empirisch observeren.
Entwistle en Rocamora leven hun advies na en concluderen na een kwalitatieve
studie van de praktijken, zienswijzen en waarden die aanwezig zijn in London Fashion
Week dat het veld van de ontwerpermode zich hier materialiseert en haar grenzen
zichtbaar maakt. High-end modeproductie vertoont inderdaad een veldstructuur.
Ook deze studie streeft dergelijke praktijkgeoriënteerde analyse van het veld van de
ontwerpermode na door te kijken hoe high-end modejournalistiek de grenzen van de
(goede) mode discursief bepaalt. Terwijl Entwistle en Rocamora de grenzen van het veld
nagaan door voornamelijk de belichaamde en gesitueerde praktijken van
modeprofessionals te onderzoeken, kijkt mijn analyse vooral naar de materialisatie van
de grenzen van het veld op de pagina’s van enkele toonaangevende publicaties in de
modemedia. Mijn onderzoek verdiept zich in hoe journalisten in collectierecensies de
grenzen van de ontwerpermode afbakenen door een (onbewust) antwoord te geven op
de vragen ‘Wat is mode?’ en ‘Wat is goede mode?’ Naar analogie met het onderzoek naar
de discursieve praktijken van modejournalisten is ook mijn studie een illustratie van het
praktijkgeoriënteerde onderzoek naar de symbolische grenzen van het modeveld.
Vanuit dat praktijkgeoriënteerde standpunt bekijk ik Bourdieus analyse van het veld
van de ontwerpermode van dichterbij. Voor wie Bourdieus vroege nadruk op het
primaire karakter van empirische analyse niet uit het oog verliest, bieden zijn
conceptuele werkmiddelen – veld, kapitaal, doxa – een gedegen kader voor de
empirische studie van de systemische productie van de mode, van de rol die
modejournalisten hierin vervullen én van het discours waarmee de pers modieuze kledij
mee vormgeeft. Entwistle besluit:
[W]hen trying to capture something of the ways in which the world of high
fashion is ‘made up’, it is hard not to use Bourdieu. Fashion does indeed operate
like a field; it is a world that is maintained through the creation of particular kinds
of enclosures and boundaries and a world were different identities are attributed
different values and status.83
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2.1.5 Het veld van de ontwerpermode: discussie en nuance
But now is the hour for action. The sewing-room becomes a
battlefield. The fight started in Paris at the first opening of
the season, and will continue until the last frock has been
vanquished. Poiret started the new season, Premet followed;
then Paquin and Worth and Callot “opened”.
Vanity Fair, 191484

Een veld, of een autonome ruimte met “objective relations among individuals or
institutions competing for the same stakes”,85 doet zich voor op verscheidene
gedifferentieerde gebieden. Wel vertonen velden structurele en functionele
gelijkenissen. Bourdieu noemt dit homologieën. Eerder stelde ik dat dergelijke
homologie zich voordoet tussen high-end modejournalistiek en high-end modeproductie.
Bovendien wijzen deze resonanties in de richting van enkele “algemene veldwetten”.86
Bourdieu beschouwt de studie van verschillende thema’s als een bijdrage waarmee hij
de algemene veldtheorie verder ontwikkelt. Daardoor kan men begrijpen dat hij, ook op
modevlak, de neiging vertoonde voorbij te gaan aan een gedegen empirische analyse
van het productieveld. Voornamelijk de manieren waarop en de praktijken waardoor
actoren een aantal belangrijke elementen in het veld proberen te vrijwaren, uitwerken
of veranderen, vielen vaak buiten zijn aandachtsveld.87 Een dergelijke insteek brengt
echter een aantal belangrijke nuances met zich mee in Bourdieus toepassing van de
algemene veldwetten op de modeproductie, voornamelijk dan in het kader van het
hedendaagse systeem van de ontwerpermode.
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 Conflict en faire date
Ten eerste zal men “in elk veld een conflict aantreffen”. 88 Bourdieu beperkt dit op
modevlak steeds tot een analyse van de conflicterende posities die ontwerpers of
modehuizen innemen. Dat conflict wordt bepaald door nieuwkomers die hun kans
wagen om naam te maken in het veld met niet-conventionele denkwijzen en
praktijken.89 Daarmee dagen ze het monopolie van de gevestigde actoren uit. 90 Waar
nieuwkomers dus steeds subversieve strategieën hanteren, proberen de machthebbers
hun positie te verdedigen.91
De wijze waarop deze uitdagende strategie wordt toegepast is er één van “faire date”,
d.i. claimen dat het product van de ander (en bijgevolg hij of zij zelf) gedateerd is. 92 Ook
in zijn werk over mode vermeldt Bourdieu deze strategie, namelijk een minder
prestigieuze identiteit creëren voor ‘oudere’ actoren en hun producten door hen te
bestempelen als “ouderwets, buiten gebruik, passé”.93 In het tweede deel van mijn
verhandeling wordt duidelijk hoe deze temporeel verwerpende dynamiek in een
begrensde context de temporele negatie aangeeft die het abstracte concept van de mode
deelt met het concept van het moderne. Het productieveld van de modieuze kledij biedt
als het ware een uitgelezen setting voor de verscheidene materialisaties van het concept
‘mode’.
In een veld zijn de nieuwkomers gebonden aan een temporeel verwerpende structuur
waardoor ze “continually banish to the past […] those consecrated producers against
whom they measure themselves and, consequently, their products and the taste of
those who remain attached to them.”94 Faire date is bovendien niet enkel een strategie
die nieuwe posities creëert door zich ‘boven’ of ‘voor’ de reeds bestaande posities te
stellen. De strategie produceert ook een voorbijgaande tijd voor het veld zelf doordat de
strategie een verschil introduceert tussen actoren die verschillende posities innemen.95
De productie van een voorbijgaande tijd vormt de motor van veranderingen in een veld
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omdat door die productie van voorbijgaande tijd sommige actoren en producten
simpelweg als ouderwets worden beschouwd, en anderen als klassiek omdat zij
verblijven in “the eternal present of culture”.96 Het is dus de temporeel verwerpende
dynamiek van faire date die een veld vooruitduwt en ervoor zorgt dat de huidige
conventies, waarden en zienswijzen niet noodzakelijk die van de toekomst of het
verleden zijn. De tijdspolitiek van faire date zorgt, met andere woorden, voor de eigen
geschiedenis die een veld met zich meedraagt.
Daaruit volgt een algemene veldwet die de onderzoeker toelaat op empirische wijze
na te gaan of een veld zich voordoet.97 Eerst noteert Bourdieu dat de opkomst van
groepen die als taak hebben om levens en oeuvres te bewaren (biografen, archivisten)
wijst in de richting van de ontwikkeling van een veld.98 Samen met de ontwikkeling van
een geïnstitutionaliseerd modesysteem in Parijs in de laatnegentiende en begin
twintigste eeuw, zette ook de historisch academische studie van de modieuze kledij de
eerste stappen om de origine van modieuze kledij te bepalen.99 Bovendien ontdekten
couturiers al vroeg de mogelijkheden van het autobiografische genre voor de uitbouw of
vrijwaring van hun specifieke veldpositie.100 Mode- en kostuumgeschiedenis ontstonden
dus als specifieke onderzoekdomeinen, het autobiografische genre maakte opgang en
ook de modejournalistiek deed haar duit in het zakje. Bourdieu stelt immers dat
[e]r sprake is van een veld-effect zodra men een werk (en de waarde ervan, dat wil
zeggen het geloof dat eraan gehecht wordt) niet langer kan begrijpen zonder de
geschiedenis te kennen van het veld van produktie van dat werk.101

Hier biedt de geschreven modejournalistiek enkele mooie illustraties. Doorheen de
hele onderzoeksperiode blijkt dat journalisten in groot detail de geschiedenis van een
bepaalde stijl traceren in hun beoordelingspraktijk. Zo beschrijft Eugenia Sheppard, van
toen nog The New York Herald Tribune, tijdens de presentaties van februari 1960 hoe
“[t]here are reporters who are spending their whole time this season trying to figure
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out who is inspired by what from whom. Some of these girls are gifted with a real
bloodhound instinct and believe me they could get a job in a Agatha Christie thriller”,102
omdat “[s]ome of these girls, though, can trace a seam back to Pacquin in 1910”.103
Deze aandacht voor het historisch traceren van modestijlen is echter geen naoorlogse
praktijk van de geschreven modejournalistiek. In 1914 vroeg een journalist in Vanity Fair
zich af over de mode van gekleurde pruiken:
When one comes to consider it is the mode so very new after all? Did not
Cleopatra charm her admirers with a green wig? [---] But one does not need to go
for precedence so far back into history, for in 1856 at the Théatre Italien, […], fair
heads elaborately dressed appeared thickly powdered with gold and silver dust.104

Die illustraties uit de modepers suggereren dat een begrensd modeveld zich
inderdaad voordeed tijdens de periode die ik onderzocht.
Wel geldt in Bourdieus analyse van de verwerpende dynamiek tussen nieuwkomers
en gevestigden dat hij veeleer geïnteresseerd is in de manier waarop de dynamiek van
het temporele verschil het voortbestaan van een veld bewerkstelligt. Ook hier gaat
Bourdieu een analyse uit de weg van de manieren waarop mode(media)-professionals
deze dynamiek in de praktijk brengen.105 In het tweede en derde deel van deze
verhandeling zet ik die stap wel door de retorische strategieën uit te diepen waarmee
modejournalisten de conceptie van ontwerpermode in een bepaalde richting proberen
te duwen. Ook hier blijkt de tijdspolitiek van faire date een uiterst krachtig middel te zijn
(H7).
 Mode(media)-kapitaal en habitus
De werkmiddelen waarop modeprofessionals zich kunnen beroepen in de relationele
strategie van verwerping, en die hen toelaat een post te verwerven in het veld, benoemt
Bourdieu met de economische term ‘kapitaal’. Hoewel strikt ‘economisch kapitaal’ (d.i.:
financiële middelen) maar een van de werktuigen is waarmee actoren invloed
uitoefenen, stelt Bourdieu dat kapitaal (voornamelijk) in cultuurvelden lange
conversiedynamieken ondergaat waardoor de oorspronkelijke economische doelstelling
vergeten wordt. De andere soorten kapitaal, zoals ‘sociaal kapitaal’ (d.i.: de connecties
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die men heeft) en ‘cultureel kapitaal’ (d.i.: kapitaal meegegeven in belichaamde staat
vanuit de familiale context en in geïnstitutionaliseerde staat vanuit het onderwijs) zijn
vormen van symbolisch kapitaal die veeleer prestige dan economisch succes leveren.
Symbolisch kapitaal kan dus begrepen worden als “enkel het prestige en de autoriteit
die een agent toekomt door middel van erkenningen en van het bezit van de drie andere
vormen van kapitaal”.106 Deze negatie of Verneinung van de commerciële doelstelling
bespreek ik later in deze sectie in het licht van Bourdieus twijfelachtige visie op de strikt
oppositionele structuur van het veld van de modeproductie. Toch herinnert Bourdieu
ons eraan dat, zelfs in cultuurvelden,
economisch kapitaal de wortel is van alle andere soorten kapitaal, én dat deze
getransformeerde, verhulde vormen van economisch kapitaal nooit volstrekt tot
die definitie te reduceren zijn, omdat zij hun meest specifieke effecten juist daar
produceren waar zij verhullen (niet in de eerste plaats voor de bezitters zelf) dat
zij geworteld zijn in economisch kapitaal.107

Verder geeft Bourdieu ook aan dat een veld een eigen set van kapitaalvormen kan
hebben die werkt binnen de grenzen van dit specifieke veld. Voor het productieveld van
de mode werken Entwistle en Rocamora deze vorm van fashion capital uit. Let wel, zij
spreken hier enkel over spelers die volledig ingebed zijn in het modeveld. Modekapitaal
bestaat uit een combinatie van de verschillende kapitaalsoorten. Wil men een
sleutelpositie verwerven in het high-end modesysteem (m.a.w. wil men een grote mate
aan symbolisch kapitaal bezitten) dan moet men “relaties van onderlinge bekendheid en
erkentelijkheid”108 of sociaal kapitaal hebben, alsook een hoge dosis aan cultureel
kapitaal. Dat manifesteert zich in de kennis van nieuwe modeontwerpers en van de
modegeschiedenis.109 De auteurs wijzen erop dat economisch kapitaal cruciaal is om het
nodige modekapitaal te demonsteren. De kennis van de laatste nieuwe trends moet
belichaamd worden in, bijvoorbeeld, een gesloten setting als de fashion weeks om
succesvol te zijn. Dat is een eerste teken aan de wand dat Bourdieus argument van de
ontkenning van het commerciële in cultuurvelden wat meer nuancering vraagt in het
modesysteem. Ik benadruk dat modekapitaal steeds een vorm van economisch kapitaal
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veronderstelt. Dit impliceert echter niet dat de verhouding tussen de kapitaalsoorten
zonder spanning verloopt, noch dat deze verhouding binnen modekapitaal standvastig
is doorheen de tijd.
Daarom is het van belang even stil te staan bij Bourdieus notie van habitus, of de
prereflexieve en belichaamde competenties die mensen hebben en die zich uiten in
manieren van spreken, lopen en kleden.110 Modekapitaal en habitus verweven zich
namelijk met elkaar in het modeveld, ondanks het feit dat deze noties twee afzonderlijke
concepten inhouden.111 Ook voor modemedia-professionals is “to see and be seen”112 op
de shows cruciaal om hun positie in het modeveld te bewerkstelligen. Weer is een
bepaalde dosis economisch kapitaal noodzakelijk voor het etaleren van dergelijke
belichaamde kennis. Een journaliste vertelt Entwistle en Rocamora dat “[i]t [the
shows]’s the biggest most traumatic moment especially because I don’t have the money
to buy the bag”.113
Modejournalisten beroepen zich echter ook op een andere veldspecifieke
kapitaalsoort om erkenning te krijgen voor hun journalistiek werk, namelijk het
journalistieke kapitaal. In sectie 2.2 zet ik uiteen dat het journalistieke veld specifieke
waarden, zoals afstandelijkheid en objectiviteit, hoog in het vaandel draagt.
Modejournalistiek kapitaal combineert de vereisten voor modekapitaal en journalistiek
kapitaal door een brug te slaan tussen de twee velden. Een van de belangrijkste aspecten
die de modepers kan inzetten bij het vergaren van legitimiteit voor haar discours is de
kennis van de modegeschiedenis die ingebed zit in het culturele luik van modekapitaal.
 Ontwerpermode en high-street mode, esthetische en commerciële waarden
Het artistieke en economische veld doorsnijden het modeveld.114 Naar analogie met
het veld van de culturele productie, is het modeveld opgedeeld in strikt gescheiden,
maar met elkaar verbonden subvelden: het veld van de productie op beperkte schaal en
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het veld van de productie op grote schaal.115 Door de structurele homologie tussen het
veld van de culturele productie en de consumptieruimte, bereiken de twee subvelden
ook een eigen doelpubliek, dat veel breder is voor de populaire cultuur.116
Bourdieu beschouwt cultuurvelden in een strikte oppositie waarin ze niet
overlappen. Het subveld van de kleinschalige productie is een autonome ruimte waar
culturele producten worden gecreëerd die een beperkt publiek hebben dat veelal
bestaat uit andere cultuurproducenten (professional peers) of consumenten die in the know
zijn. Het veld van de grootschalige ‘populaire’ cultuurproductie spreekt een breed
publiek aan. Het veld van de beperkte cultuurproductie hecht sterk aan een zekere
belangeloosheid tegenover het commerciële. Het veld van de populaire
cultuurproductie erkent en streeft dergelijk financieel winstbejag juist na.117 Dat
resulteert in een groot statusverschil tussen beide vormen van cultuurproductie, want
[t]he opposition between legitimate and illegitimate, […], expresses the different
social and cultural valuation of two modes of production: the one a field that is its
own market […]; the other a field organized as a function of external demand,
normally seen as socially and culturally inferior.118

Op modevlak bespreekt Bourdieu enkel het veld van de beperkte productie, namelijk
het veld van de ‘haute couture’. De titel van het essay Haute Couture and Haute Culture
suggereert dat Bourdieu dit genre van modieuze kledij, in vergelijking met haar highstreet tegenhanger, op gelijke hoogte zet met de legitieme cultuurproducten uit het veld
van de kleinschalige productie. High-street fashion is dus voor ontwerpermode wat
techno voor klassieke muziek is.119 Hoewel ik zo meteen een belangrijke kritiek op deze
stelling van Bourdieu bespreek, heeft hij een punt op modevlak.
Actoren in de haute couture pasten en passen inderdaad een commerciële negatie toe
in hun discours. De geschiedenis van de haute couture toont dat couturiers vaak het
economische profijt dat zij haalden uit modeontwerp probeerden te verhullen of
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ontkennen120 (3.2). Toch wijs ik er op dat, voornamelijk in de eerste helft van de
twintigste eeuw, zelfs de meest kleinschalige van alle modegenres – de couture – amper
een exclusief interne productie nastreeft, zoals het veld van de wetenschap dat doet.
Hier rijzen inderdaad vragen over het publiek van de haute couture. Was ook de couture
sinds haar beginjaren niet gericht op een extern publiek van weliswaar zeer rijke
consumenten veeleer dan op een intern publiek van andere modeprofessionals? En
bewijst de praktijk van de kopij, aangepast aan het lichaam van elke klant en inherent
aan de praktijk van het zogeheten ‘unieke’ coutureontwerp,121 niet dat de beperkte
modeproductie ultiem gericht is op iets extern aan het veld, namelijk de consument en
zijn portefeuille? Verweefde de ontwerpermode sinds haar ontstaan geen commerce
met de materiële modeproductie van couture door het label in de kledij of door het
ingenaaide productienummer (8.1)? Voor alle vormen van modeproductie geldt dus dat,
ondanks duidelijke nuanceverschillen, de strikte tweedeling tussen beperkte
modeproductie (met de verwerping van het commerciële aspect) en grootschalige
modeproductie (met de omarming van economische doelstellingen) weinig empirische
en historische realiteit kent.
Rocamora’s kritiek op de strikte oppositie die Bourdieu ziet tussen ontwerpermode
en high-street fashion stelt deze strikte tweedeling verder in vraag. In het hedendaagse
modeveld zijn er vele illustraties van de afzwakking van de grenzen tussen hoog en laag
in modeproductie.122 Voorbeelden zijn legio. Zo werkt de Zweedse mass retailer Hennes &
Mauritz al jaren samen met bekende prȇt-à-porter- en coutureontwerpers, van Karl
Lagerfeld en Rei Kawakubo van Comme des Garçons tot Viktor & Rolf. Ontwerpermode
blijft bovendien zelf niet ongevoelig voor externe inspiratie uit jeugdsubculturen of
street fashion.123 Men zou natuurlijk kunnen argumenteren dat op het moment dat
Bourdieu het modeveld in Parijs analyseerde, de oppositionele en niet-overlappende
structuur nog stand hield in de toenmalige modecultuur. Maar zoals Rocamora
demonstreert, was er al in de jaren zeventig sprake van dergelijke samenwerking tussen
de twee subvelden.124
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De Bourdieuaanse tweedeling is thans niet meer observeerbaar in een modeveld dat
heel wat hybride segmenten omvat. Bourdieus strikt oppositionele veldstructuur laat
niet toe te begrijpen hoe aan het einde van de twintigste eeuw verscheidene segmenten
in toenemende mate met elkaar verstrengelden, zonder ooit over te gaan in een
spanningsloze dynamiek. Verder brengt Bourdieu het modeveld in kaart met een aantal
manicheïstische concepten, zoals kunst versus commerce en hoge cultuur versus
populaire cultuur. Voor hedendaagse mode- en cultuurvelden geldt echter dat de relatie
tussen het commerciële en het artistieke meer complex is.125
 De strijd om de legitieme cultuur en ‘modemedia-discours’
De inzet van de conflicten binnen velden en tussen het productieveld en de
consumentenruimte is steeds de macht om de grenzen van het veld te bepalen. Dat
komt neer op de macht om te definiëren wat en wie tot het veld behoren en in welke
mate ze dat doen.126 Mode(media)-professionals gaan de strijd aan om de legitieme mode
te definiëren, omdat ze zo de symbolische grenzen van het veld kunnen trekken, zowel
extern (mode versus niet-mode) als intern. Een cultuurobject creëren vraagt immers
meer dan enkel de materiële realisatie. Het modeobject moet ook symbolisch
geproduceerd worden, wat neerkomt op de productie van het geloof in de waarde van
het werk.127 Hier zijn de culturele bemiddelaars die een brug slaan tussen de wereld van
de productie en consumptie van groot belang.128 Becker voegt eraan toe dat dergelijke
culturele intermediairs een belangrijke functie vervullen omdat ze de rationele creëren
en onderhouden die de praktijken in het veld zinvol maken.129
In de strijd om de bepaling van de legitieme mode staat ook voor culturele
intermediars discours centraal in de strijd. Het laat hen immers deelnemen aan de
productie van de betekenis en waarde van modeontwerp.130 Discours maakt een
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materieel object namelijk tot een modieus object, wat Bourdieu de dynamiek van de
transsubstantiatie noemt.131 Het meest gekende voorbeeld is hier het kledinglabel waar
de griffe (‘signatuur’) van de ontwerper het kledingstuk tot een gegeerd modeartikel
maakt. Want “als er een voorbeeld is waar men zaken maakt door middel van woorden
[…] dan is het wel in het universum van de mode”.132 De kracht die van deze woorden
uitgaat, ligt echter niet in de woorden zelf. 133 Het is het veld zelf dat de
geloofwaardigheid om symbolische grenzen te trekken verleent aan hetzij individuen,
hetzij aan groepen die de signatuur op de kleding aanbrengen of groepen die
symbolische waarden koppelen aan modeobjecten.134 Hierdoor wordt het discours dat in
het veld van de mode circuleert, gestructureerd door de geschiedenis en ontwikkelingen
binnen het veld. Discours maakt het veld, net zoals het er ook door gemaakt wordt.135
Wanneer de modepers, die een belangrijke rol speelt in het creëren van de verscheidene
discoursen van de mode,136 dus de grenzen van mode en goede mode bepaalt, produceert
en reproduceert zij discours binnen een specifiek veld.
Hier ziet Rocamora een zwakte van Bourdieus concept van discours, zoals het
herdacht kan worden voor de modepers. Voor het veld van de kunst stelde Vera Zolberg
dat thema’s en technieken niet tot één specifieke context behoren en dat men die ook
kan inzetten buiten de grenzen van de legitieme kunst, waardoor die grenzen minder
strikt lijken.137 Ook dit onderzoek stelt de vraag of modejournalisten zich enkel houden
aan het discours dat de geschiedenis van het modeveld hen biedt.
Entwistle denkt alvast van niet in haar studie van fashion buyers in Selfridges. Deze
modeprofessionals stoelen hun belichaamde ‘stille esthetische modekennis’ namelijk op
ontwikkelingen die verder reiken dan het modeveld zelf, zoals interieurontwerp en
kunst. Het veld van de modeproductie zou veeleer zwakke grenzen hebben en in
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verbinding staan met andere domeinen van cultuurproductie.138 En dit geldt trouwens
niet enkel voor hedendaagse modeproductie.139
Rocamora stemt in met deze visie en definieert modediscours daarom als “a meeting
of statements pertaining to various discursive formations and shaped by various fields,
but whose combination is specific to the field of fashion”.140 De modepers is dan één
professionele groep die een specifiek modediscours produceert, namelijk “fashion media
discourse” dat men terugvindt in verscheidene teksten.141 Dit discours heeft haar
wortels ook in de waarden van het journalistieke veld.
Stemmen andere groepen in het modeveld in met de grenzen die fashion media
discourse trekt? Moeran stelt dat verschillende groepen in het modesysteem
verschillende waarden naar voren schuiven. Zo zullen patroonmakers op een andere
manier naar de centrale aspecten van modeproductie kijken dan inkopers voor
luxewarenhuizen.142 De voornaamste professionele taak van de modepers blijft echter
modieuze kledij beschrijven, interpreteren en evalueren. Men kan dus verwachten dat
aan de symbolische waarden die modejournalisten voordragen meer geloof wordt
gehecht dan aan de beoordelingen van, bijvoorbeeld, patroonmakers of fotografen.
Bovendien opereren modejournalisten binnen een erg hechte gemeenschap.143 Voor hen
geldt wat Blumer in zijn observatiestudie van fashion buyers en modeontwerpers in 1969
opmerkte.144 Ook modejournalisten zijn ondergedompeld in een wereld van wederzijdse
stimulans waarin ze opinies en zienswijzen voortdurend kunnen aftoetsen.145 Daarom
kan men verwachten dat connaisseur-modejournalisten een cruciale rol vervullen bij de
bepaling van de gedeelde conventies binnen de journalistieke peergroup wat betreft de
criteria voor legitieme mode. Zij wijzen de weg naar de ‘correcte’ interpretatie en

Entwistle (2009) The Aesthetic Economy of Fashion: Markets and Values in Clothing and Modelling. Oxford: Berg, 37.
Zo stelt Blumer in zijn observatiestudie van ontwerpers in het Parijs van de jaren vijftig dat ook zij
modeontwerp kaderen in heel wat maatschappelijke ontwikkelingen buiten het veld van de ontwerpermode.
Blumer (1969), 279.
140
Rocamora (2009), 58.
141
Ibidem, 58.
142
Moeran (2006a), 739. Moeran schrijft: “Different participants bring to bear different sets of aesthetic – or, to
use a less loaded term, appreciative – values at different points in the commodity’s path from production to
consumption, primarily because they have different ambitions in mind with regard to the final disposal of that
commodity”.
143
McRobbie (1998), 161.
144
Blumer beschreef fashion buyers en couturiers op een erg Bourdieuaanse manier als “a highly competitive
and secretive lot”. Blumer (1969), 279 en 280.
145
Ibidem, 279.
138
139

55

waardering. In het mediaveld geldt ook dat de homologie tussen de legitimiteit van de
publicatie en een bepaald segment van het lezerspubliek zorgt dat high-end journalistiek
een veelal beperkt maar maatschappelijk toonaangevend publiek bereikt. De
verwachting is dat de evaluaties van dergelijke modejournalisten niet enkel gehoor
vinden bij collega’s, maar ook bij een specifiek consumentenpubliek.
 Modejournalisten en doxa
Het grenswerk dat modejournalisten vervullen is niet gestoeld op de woorden zelf,
maar veeleer op de geloofwaardigheid die wordt toegekend vanuit het veld. Zonder dit
geloof kan het veld niet voortbestaan. Bourdieu noemt dit een doxische aanvaarding of
een vanzelfsprekende erkenning van het belang van de waarden van het veld. 146 Dat
houdt in dat alle participanten in het veld van de ontwerpermode een aantal belangen
delen die zij de moeite waard vinden om te verdedigen. Bovendien gebeurt deze
vrijwaring op een subtiele manier door een “collective misrecognition” die ervoor zorgt
dat deze belangen onbewust in stand worden gehouden.147 En hier hebben
modejournalisten deel aan. Bourdieu viseert hen op een vrij zurige manier: “[I]f you’re a
fashion journalist, it is not advisable to have a sociological view of the world.” 148 Een
modejournalist zou namelijk voortdurend geloof in de waarden van het veld produceren
en reproduceren. Hoewel die waarden serieus kunnen veranderen (mede door toedoen
van de concepties of betekeniskaders van mode die de pers articuleert), meent Bourdieu
dat een ‘bewustzijn’ van deze spiraal van geloof niet binnen de mogelijkheden van de
journalist valt.
Die stelling reikt alvast een eerste context aan waarbinnen men de verwerping van
de modepers door de academische wereld kan begrijpen. De modejournalist zou enkel
de belangen van de modehuizen vertegenwoordigen, zonder een kritisch discours uit te
bouwen dat bijvoorbeeld voortvloeit uit het naleven van de waarden die belangrijk zijn
in journalistiek kapitaal. De modepers krijgt het verwijt dat zij enkel reproduceert
zonder de bestaande visies in het veld enigszins te (kunnen) wijzigen. Hier zijn
modeonderzoekers misschien te snel met hun oordeel. Hoewel modejournalisten
ondergedompeld zijn in de sfeer van het modeveld en geloven in het belang daarvan, is
daarmee niet automatisch bewezen dat zij alleen enkel reproduceren en instemmen met
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de ‘orders’ van andere professionals zoals ontwerpers. Zoals Bourdieu aanhaalde is de
cultuurcriticus immers niet zomaar de spreekbuis van andere cultuurproducenten.149
 Samenvatting
In deze sectie besprak ik de belangrijkste conceptuele werkmiddelen die Bourdieu
aanreikte voor een empirische studie van het productieveld van de mode. Ik stond
uitvoerig stil bij de kritieken die andere modeonderzoekers aanhalen. Zij stellen de
strikte dichotomie in vraag tussen commerciële en artistieke doeleinden voor de
(hedendaagse) modeproductie. Verder vragen ze of het modediscours wel degelijk
exclusief bepaald wordt door het modeveld zelf. Deze sectie biedt dus het conceptuele
kader waarmee ik de verantwoordende criteria bestudeer die journalisten geven voor de
waarderingspatronen in hun collectierecensies. Met die verantwoordende criteria
bedoel ik de werkmiddelen waarmee mensen een gedeelde definitie van de realiteit
proberen creëeren.150 Die symbolische grenzen van en binnen de ontwerpermode zal ik
op een longitudinale manier analyseren. Steeds blijft bij het gehanteerde conceptuele
kader volgende waarschuwing gelden: de studie van de praktijken waarmee
modejournalisten de definities en categorieën van de legitieme mode bepalen, lokt het
argument uit dat zij opereren binnen een begrensde veldstructuur. Mijn onderzoek
observeert het modeveld door de discursieve praktijken van de high-end
modejournalistiek in kwaliteitskranten151 (4.2.1). Zo kan ik nagaan hoe de symbolische
grenzen van het productieveld gesloten worden zonder die grenzen vooraf te
veronderstellen.152
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2.2 Modejournalisten in NYT en IHT
Het gros van de onderzochte collectierecensies komt uit de naoorlogse periode (19492010) en werd geselecteerd uit twee internationaal erkende kwaliteitskranten,153 The
New York Times en The International Herald Tribune. IHT staat sinds 2013 bekend onder de
naam The International New York Times. Deze sectie bespreekt het belang van de hier
gepubliceerde modejournalistiek en stelt de vraag of de bestudeerde modejournalistiek
haar stempel kan drukken op de strijd om het bepalen van de legitieme mode. Ik
bespreek eerst kort de voorwaarden voor een dergelijke geloofwaardigheid in de
journalistieke recensiepraktijk.

2.2.1 Een geloofwaardige recensiepraktijk: kritische afstand en
erkenning
Evaluatieculturen, zoals wetenschap en journalistiek, hebben een aantal
vanzelfsprekende regels die het geschikte gedrag bepalen voor actoren in een
evaluatieve setting.154 Objectiviteit en kritische afstand of niet-betrokkenheid zijn
voorbeelden van regels die tot de canon van deze evaluatieculturen behoren.155 Bij
esthetische oordelen doet zich echter een probleem voor. Cultuurcritici hebben geen
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universele criteria om hun recensies op te stoelen. Als deze oordelen enkel subjectief
zijn, hoe kan men dan spreken van legitieme oordelen?
Vanwege de dubbele verwevenheid van modejournalisten in het veld van de mode en
het journalistieke veld zoekt de modepers erkenning in beide velden. In lijn met de visie
van Bourdieu, acht Van Rees de erkenning van professionele peers, andere
(mode)journalisten dus, erg belangrijk voor de validiteit van de recensiepraktijk.
Erkenning door peers vergroot namelijk de legitimiteit om claims te maken over
artistieke status en vergroot ook de legitimiteit van de verantwoordingen waarmee ze
over die artistieke status oordelen. Van Rees voegt hieraan een interessante heuristiek
toe voor de onderzoeker. De reputatie die modejournalisten genieten bij hun peers is
namelijk de grootst mogelijke bevestiging van een waardeoordeel.156 Wanneer men
nagaat hoe andere modemedia-professionals spreken over modejournalisten en
publicaties, krijgt men snel een beeld van de al dan niet connaisseur-status.157 Kortom,
het is de institutionele omgeving die de legitimiteit van de journalistieke
beoordelingspraktijk mee bepaalt.158 Bovendien wijst onderzoek naar framing-processen
in sociale bewegingen in een minder veld-positionele en meer agent-gerichte stijl uit
hoe belangrijk de geloofwaardigheid is van zij die het betekeniskader gebruiken voor de
effectiviteit, plausibiliteit of de resonantie van dat specifieke cognitieve kader.159 Voor
de bestudeerde beoordelingspraktijk kan men dus verwachten dat de ‘frames van
ontwerpermode’ die ten grondslag liggen aan het modediscours in de geschreven
modejournalistiek, hun waarde halen uit de erkenning van peers.
Die erkenning biedt echter geen ‘objectieve’ grond voor de subjectieve
beoordelingspraktijk van kunst- en cultuurcritici. Subjectiviteit wordt, inderdaad, veelal
gezien als een hinderpaal voor ‘eerlijke’ oordelen, die volgen wanneer men alle
vanzelfsprekende gebruiksregels voor evaluatie opvolgt. Kortom, wie als ‘eerlijk’ of
unbiased (‘onbevooroordeeld’) wil overkomen in specifieke evaluatieculturen, tracht
zoveel mogelijk de regels van kritische afstand te respecteren. Dat doet men door op
expliciete wijze de waarde van objectiviteit te uiten,160 of door op meer subtiele wijze
vormen van kritische afstand te creëren. Want zelfs in de meest ‘afstandelijke’
evaluatieve culturen is kritische afstand geen eigenschap die men zomaar heeft.
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Bovendien is kritische afstand geen zwart-witverhaal. Als evaluator is men immers niet
objectief of subjectief, afstandelijk of betrokken.161
Het werk van historicus Mark Salber Philips biedt een vruchtbare manier om om te
gaan met kritische afstand in evaluatieculturen en die afstand te beschouwen als iets dat
men ook doet of creëert tegenover het geëvalueerde object.
Philips bespreekt hierbij het belang van temporele afstand in de academische
geschiedschrijving. Geschiedkundigen houden al lang vast aan de gangbare idee dat
temporele afstand (d.i. het voorbijgaan van de tijd) de geloofwaardigheid van hun
wetenschapsdomein bepaalt.162 Net zoals een volwassene de gebeurtenissen in de
kinderjaren beter kan kaderen na het verstrijken van de tijd, begrijpt de historicus meer
van het verleden door temporele afstand. Philips stelt echter dat er meer aan de hand is
in geschiedschrijving, aangezien historische afstand hier niet enkel het verglijden van
de tijd betekent, maar ook “the work of hands, hearts and minds (sometimes tugging in
different directions)”.163 Philips spreekt daarom van de praktijk van “distanciation” of
“whatever has the effect of ‘putting things at a distance’”.164
In historische werken kan afstand ook gecreëerd worden door bepaalde emotionele
of politieke gebruikswijzen of representaties van het verleden. Hierdoor kunnen
periodes die bijvoorbeeld verder weg liggen van de eigen tijd toch meer resoneren dan
een nabij verleden.165 Philips beschouwt afstand als een continuüm van nabijheid tot
afstandelijkheid.166 Door middel van verscheidene technieken en strategieën kunnen
critici dus een gevoel van afstand scheppen ten aanzien van hun beoordelingsobject.
Hierdoor kan men de recensiepraktijk dus plaatsen op een spectrum van vele tinten
grijs, variërend tussen spierwitte afstandelijkheid en gitzwarte nabijheid.
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Dat argument is boeiend in het kader van de subjectieve esthetische oordelen die
kunst- en cultuurcritici vellen. Een recente kwalitatieve studie van Amerikaanse
literaire critici toonde aan dat literatuurrecensenten diverse strategieën hanteren om
een vorm van kritische afstand te behouden. Zo proberen ze een zekere mate van
algemeenheid in hun oordelen te bereiken, waardoor de recensies de visie van een
expert demonstreren en niet simpelweg de mening van om het even welke
cultuurconsument.167 Waar boekrecensenten uiteindelijk naar streven zijn “dollops of
objectivity”168 om hun oordeelpraktijk niet volledig subjectief te maken.169 De vraag is nu
of ook modejournalisten de kritische afstand tegenover hun object van kritiek proberen
te bewaken.
Voor hedendaagse modemagazines lijkt dat oordeel alvast negatief. De ironische toon
van veel modeschrijven pretendeert enkel een vorm van modekritiek.170 Dat idee wordt
breed gedragen in het huidige denken over de kritische capaciteiten van de modepers.171
Die zou amper kritische afstand ontwikkelen: het ‘eerlijke’ oordeel van de modepers
wordt namelijk beknot door een té grote onderdompeling in de commerciële aspecten
van de mode, die ook beschreven wordt als “the art that most overtly seeks to annul
detachment”.172 Kortom, men beschouwt de modejournalist veeleer als een beschijvende
reporter dan als een recensent.173
Toch duiden modeonderzoekers impliciet enkele uitzonderingen aan op deze regel.174
Kawamura deelt de modepers op qua genre. Modejournalisten schrijven voor kranten en
fashion editors voor magazines. Impliciet nuanceert ze daarmee de stelling dat een
kritisch afstandelijke houding niet mogelijk is voor de hedendaagse modepers. Ze laat
een van de meest invloedrijke journalisten in Parijs aan het woord.175 De journalist
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observeert een verschil tussen kranten en magazines op gebied van de kritische praktijk
in modejournalistiek. Let wel, hij of zij refereert hier aan de eigen rol als fashion editor:
the fashion editor also functions as a critic, like an art, film or theater critic,
passing judgment on a show and analyzing it. […] Fashion magazines play a
different role: they create images that define changes in fashion, which is also
very important. But because they are dependent on fashion advertising, they tend
to be uncritical and nice to all designers!176

Een van de belangrijkste verschilpunten in het kritisch vermogen van de modepers
lijkt dus ingegeven door genre. Modejournalisten voor (kwaliteits)kranten zouden meer
kritische vrijheid genieten. Het lijkt er dus op dat modeonderzoekers impliciet menen
dat modejournalistiek in kwaliteitskranten zich vaker beroept op de waarden van
objectiviteit en afstandelijkheid die cruciaal zijn in het veldspecifieke kapitaal van de
journalistiek. De vraag blijft echter of de modejournalistiek, zelfs in dit genre, daardoor
erkenning krijgt van het bredere journalistieke veld.
De volgende sectie biedt een korte historische context van het gepercipieerde
onderscheid tussen modemedia-genres wat betreft hun onafhankelijkheid van de
commerciële aspecten van het modeveld. De sectie eindigt met illustraties van de
connaisseur-positie die de modejournalisten van NYT en IHT innamen in het veld van de
ontwerpermode tijdens de voorbije zestig jaar.

2.2.2 Een kritische modejournalistiek?
2.2.2.1

Modejournalistiek in kranten: vroeger en nu

Modehistorici stellen dat sinds de opkomst van ‘publicaties met mode’ in de achttiende
eeuw en ‘modepublicaties’ in de negentiende eeuw het commerciële aspect van de mode
een belangrijk thema was. Dat uitte zich bijvoorbeeld in advertenties voor boetieks en
voor marchandes des modes en in het aanmoedigen van het consumptieplezier van de
lezer.177 Onderzoekers zijn het erover eens dat een aantal sociale factoren de
journalistieke nieuwsproductie beïnvloeden. Advertenties zouden een van de
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structurele beperkingen zijn die objectieve verslaggeving en analyse hinderen. 178 Die
objectiviteit werd voornamelijk na de Eerste Wereldoorlog geïnterpreteerd als
belangeloosheid en kritische afstand.179 Academische en journalistieke interpretatoren
besteedden vooral in de context van de alomtegenwoordige crisis van de
cultuurjournalistiek in de laat twintigste eeuw veel aandacht aan de factoren die een
kritische recensiepraktijk van de mode in de weg staan.180 Nochtans kende de
modejournalistiek al in de negentiende eeuw een eerste teken van interne weerstand
tegen een te grote aanwezigheid van het commerciële mode-aspect in de pers.
Tijdens de explosie van modepublicaties in de eerste decennia van de negentiende
eeuw vond modieuze kledij voornamelijk weerklank op de pagina’s van tijdschriften. Pas
tijdens het interbellum krijgt modieuze kledij een vaste plek in kwaliteitskranten.181
Modehistorica Véronique Pouillard noteert voor The New York Times dat het de eerste
Amerikaanse krant was die modeontwerp toonde en besprak.182 Tabel 1 toont aan dat
deze vorm van modejournalistiek ook tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw
steeds meer aandacht kreeg in kwaliteitskranten. Dat bewijst het toenemende aantal
collectierecensies, gepubliceerd in de NYT en IHT gedurende de periode 1949-2010.183
Ondanks de toename van modejournalistiek in kranten tijdens de twintigste eeuw
besprak dit publicatiemedium al een eeuw daarvoor de laatste nieuwigheden in
modieuze kledij, weliswaar in zeer geringe mate. De eerste regelmatige representatie
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van mode in een krant wordt toegeschreven aan Delphine de Girardin. Zij schreef tussen
1836 en 1848 onder het pseudoniem Vicomte de Launay een wekelijkse column Le
Courrier de Paris in de krant La Presse.184 Modehistorica Hahn noteert dat men hier een
vroeg voorbeeld ziet van een ‘intellectueel’ discours over mode dat modetrends
behandelt op dezelfde toon als meer serieuze onderwerpen.185 De Girardin riep vrouwen
ook op om over modieuze kledij te reflecteren.186 In deze column beperkte de Girardin
zich echter niet tot modieuze kledij en besprak zij alles wat in de voorbije week nieuw
en au courant werd bevonden. Hoewel haar column verscheen in een krant die
voornamelijk gefinancierd werd door adverteerders in plaats van door abonnees,
distantieerde de Girardin zich bewust van die commerciële inmenging. Volgens Hahn
verschilt de Girardins column erg van stukken in toenmalige modemagazines waar het
commerciële thema vaak de bovenhand had. Le Courrier de Paris had een heel andere
toon waarmee de Girardin de mode een zekere sérieux wou verlenen. Hahn besluit dat
Girardin geen andere doelen nastreefde dan de observatie en analyse van mode.187
Door die nadruk op de afwezigheid van commerciële belangen en de nadruk op de
interpretatieve en intellectuele toon in Girardins modecolumn in vergelijking met de
commerciële thema’s van modemagazines, weerklinkt in Hahns historische studie een
debat uit de laattwintigste eeuw. Daarin werd de invloed van de mode-industrie op de
modejournalistiek als voornaamste reden gegeven voor het uitblijven van de
‘objectieve’ interpretatie en evaluatie die de naam ‘kritiek’ waardig is. Hahns analyse
van de eerste tekstuele representaties van modieuze kledij in kranten duidt verder op de
(vaak impliciete) verschillen in het kritische journalistieke vermogen dat modeonderzoekers verbinden met types van publicaties, en voornamelijk met het verschil
tussen modejournalistiek in kranten en magazines.188 Pouillard vat samen voor de
periode tussen de twee wereldoorlogen: “fashion journalism remained in most cases a
profession based on information and praise rather than on critique and, as magazines
depended on advertising, they could hardly present themselves as following any rule of
objectivity.”189
Deze veronderstellingen werden nauwelijks afgetoetst aan een empirische realiteit. Is
het zo dat modejournalisten in (kwaliteits)kranten een meer onafhankelijke
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recensiepraktijk kunnen uitbouwen dan journalisten voor grootschalige
modemagazines, omdat ze minder onder druk staan van de modeadvertenties die
modehuizen en ontwerpers plaatsen? In Appendix III bied ik een puur exploratieve
analyse van het verschil tussen de onderzochte kwaliteitskranten en het modemagazine
Vogue wat betreft de publicatieruimte die ingenomen wordt door (mode)advertenties.
Hoewel dergelijke analyse veel meer onderzoek nodig heeft om tot een gedegen
conclusie te komen, suggereren de resultaten dat in het jaar 2000 NYT en IHT veel
minder steunen op inkomsten uit modeadvertenties dan grootschalige modemagazines.
Daarmee voldoet het geselecteerde bronnenmateriaal aan een belangrijke voorwaarde
voor de ontwikkeling van een kritische beoordelingspraktijk. Dat suggereert dat
journalisten die schrijven voor deze kwaliteitskranten alvast meer vrijheid genieten in
hun recensiepraktijk. Op de vraag of NYT vrij gewaard blijft van de tirannie van
adverteerders, getuigt Eric Wilson, modejournalist bij de krant tussen 2005 en 2013:
Absolutely – very rarely do I hear about how our advertising is doing or how
something I’ve written has impacted the business side of things. The Times is
fabulous because we do not feel the pressure to write about or honestly evaluate a
company whether or not they’re advertisers. Frankly half the time I don’t know
because I’m so engaged with the editorial process. It’s something I don’t think
about.190

Beschouwt men de kritische afstand in het productieveld van de ontwerpermode dus
als een continuüm tussen gitzwarte financiële nabijheid en spierwitte, belangeloze
afstand, dan moet men de recensies van de bestudeerde modejournalisten alvast dichter
bij het lichte spectrum plaatsen dan die van collega’s die schrijven voor (grootschalige)
magazines, zoals Vogue.191
De volgende sectie toont aan dat doorheen de onderzochte periode NYT en IHT
journalisten dergelijke vrijheid omarmden. Hiervoor werden ze herhaaldelijk ‘afgestraft’
door ontwerpers en modehuizen. Bovendien illustreer ik ook kort hoe deze modemediaprofessionals niet enkel kritische afstand genieten, maar ook bewerkstelligen.
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2.2.2.2

“Did you read Suzy?”: de connaisseurs van de modepers

Zoals alle journalisten, gebruiken connaisseur-critici retorische strategieën om hun
lezerspubliek te overtuigen dat hun criteria voor het beoordelen van modieuze kledij de
legitieme zijn.192 Connaisseurs zullen hier vaak in slagen, omdat zij de autoriteit
vergaarden om de consensus van wat (goede) mode bepaalt, te beïnvloeden of te
ondermijnen. Net als andere cultuurcritici hechten modejournalisten inderdaad groot
belang aan de oordelen van de connaisseurs van de modepers. Van Rees argumenteerde
dat erkenning door peers een van de belangrijkste karakteristieken is voor het testen van
het belang dat gehecht wordt aan een criticus’ opinies.193
Modemedia-professionals uit verscheidene takken van het productieveld bevestigen
dat NYT en IHT-journalisten in de laattwintigste en vroeg eenentwintigste eeuw
dergelijke belangrijke posities innemen.194 Zo stellen andere modemedia-professionals
dat “[w]hen Suzy Menkes speaks, we should all sit up like eager school children and pay
close attention”.195 Het veelgelezen internetplatform The Business of Fashion, dat het
belangrijkste modenieuws en opinieartikelen van de dag verzamelt op één locatie,
lanceerde recent het BoF 500-project dat beschreven wordt als “the first point of
reference for those seeking information about the people driving today’s global fashion
industry” (onderverdeeld in categorieën zoals onder andere ‘ontwerpers’, ‘creatieve
klasse’ en ‘media’).196 BoF geeft dus een duidelijke indicatie van de huidige, machtige
modemedia-professionals en erkent het belang van NYT- en IHT-journalisten. Zowel
Suzy Menkes en Jessica Michault van IHT en Cathy Horyn van NYT staan op de
medialijst, omdat “Horyn is widely recognized for her intelligent and informed
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reviews”197 en omdat “each fashion week morning invariably starts with the same
phrase ‘did you read Suzy?’”198
Ook spelers die enkel het modeveld bewandelen zijn overtuigd van de legitimiteit van
het modediscours van NYT- en IHT-journalisten. Didier Grumbach, de president van de
Fédération Française de la couture, prees Suzy Menkes als de journaliste die “sees every
single fashion show, and, whenever there is a tiny move ahead, she gets it”.199 Met deze
uitspraak brengt hij hulde aan het imago van de journaliste als een gedegen
interpretator van de mode. Modeontwerpers doen ook hun duit in het zakje. Ik herinner
aan het prestige dat modeshows bijwonen met zich meebrengt: een exclusiviteit die zich
uit in de vaak visueel aanwezige uitnodigingen.200 In dat verband stipte Albert Elbaz van
het huis van Lanvin recent aan in welke mate hij Suzy Menkes waardeert: “When I am
designing an invitation for a fashion show, I will write Suzy’s name on the trial proof. If
her name looks good on it, I know I can send it.”201
In het kader van de sterke institutionalisering van het modeveld (in Parijs) 202 bestaan
er ook meer structurele middelen om het belang van modemedia-professionals te
testen. Zo geeft de Fédération Française de la couture elk seizoen een lijst uit met de namen
van de journalisten die een officiële accreditatie ontvangen van het centrale
bestuursorgaan.203 Elk seizoen moeten journalisten een nieuwe accreditatie aanvragen.
Die erkenning zorgt ervoor dat de naam van de journalist verschijnt op een lijst die de
Fédération bezorgt aan de modehuizen en ontwerpers die lid zijn van de organisatie. Op
basis van die perslijsten sturen zij de uitnodigingen voor modeshows uit. Hoewel op de
lijst staan niet automatisch betekent dat een journalist uitgenodigd wordt,
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vereenvoudigt het alvast de toegang. Kortom: de accreditatielijsten vormen een
materieel bewijs voor de machtsposities die modemedia-professionals innemen in het
veld van de ontwerpermode. De accreditatielijsten voor journalisten voor de seizoenen
2009 en 2010 bevestigen alvast de erkende positie van NYT- en IHT-journalisten, omdat
alle NYT- en IHT-modejournalisten de accreditatie ontvingen.204
Zowel het BoF 500-project als de accreditatielijsten van de Fédération incorporeren
echter journalisten van verschillende genres in de modemedia. Bovendien geven zij
enkel een indicatie van de journalisten die in het huidige modelandschap een erkende
stem hebben in het bepalen van de legitieme mode. Daarom bekijk ik ook twee
bijkomende elementen die de connaisseur-positie van NYT- en IHT-journalisten over een
langere periode staven. Eerst bespreek ik hoe het modeveld afrekende met journalisten
die negatief recenseerden. Vervolgens bekijk ik instituten in het modeveld die prijzen
uitreiken aan journalisten.
Journalisten leren snel de regels van het modespel. Een van de eerste zaken die ze
leren is dat modehuizen geen nieuwe persuitnodigingen sturen aan journalisten
wanneer die een vorige show negatief onthaalden. Entwistle en Rocamora toonden aan
dat aanwezig zijn op belangrijke modeshows cruciaal is voor het etaleren en
bestendigen van mode(journalistiek) kapitaal.205 Hierbinnen is nog een verdere
hiërarchische ruimtelijke indeling van tel. Wanneer men op de eerste rij zit met “the
most important participants […] At the time of the fieldwork, these included journalists
like Suzy Menkes”206 stijgt men nog een trede op de ladder. Een journalist niet inviteren,
kan men dus beschouwen als een strategie van discreditering. Modehuizen proberen zo
het modejournalistiek kapitaal van de journalist te treffen: hij of zij kan immers niet
langer gezien worden op de juiste plaatsen met de juiste mensen. De journalisten van
NYT en IHT moesten vaak afrekenen met deze strategie na negatieve recensies.207 Ook
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oudere collega’s scherpten vaak hun pen op straffe van toekomstige exclusie bij
presentaties. Zo herinnert Hebe Dorsey, modejournaliste voor IHT in de jaren tachtig,
zich de invloed die haar voorgangster bij de krant, Eugenia Sheppard, en enkele van
haar collega’s uitoefenden op andere modeprofessionals en op het lezerspubliek in de
jaren vijftig en zestig (Figuur 1).
The Fashion press had the power. [---]. For they could make or break a fashion
house – and often did. But they were polite. [---] They never left before the show
was over. They would get up, smile, say “Bravo, Bravo ...” — and then go home
and write dreadful things. That really drove the designers wild. So one day,
Balenciaga, threw them out, all of them. So did Givenchy […]. Balenciaga claimed
that the press influenced the buyers (they did) and affected the sales with their
impish comments (also true).208

Ondanks die strategieën van modehuizen bleven NYT- en IHT-journalisten
vasthouden aan een kritische houding. Dat zorgde er ongetwijfeld voor dat zij hun
imago van meer afstandelijke critici van de ontwerpermode bestendigden. Paradoxaal
genoeg kan modejournalistiek kapitaal dus net toenemen door níet uitgenodigd te
worden op modeshows.

Figuur 1 Eugenia Sheppard (midden), modejournalist bij The New York Herald Tribune van
1947 tot 1966, woont een modeshow bij in Parijs.209
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Bovendien werden vele journalisten van NYT en IHT ook gehonoreerd voor hun
kritische aanpak door verscheidene instituten in het globale modeveld. Zoals Allan en
Lincoln dat deden voor de Amerikaanse filmindustrie,210 kan men industrieprijzen
beschouwen als belangrijke momenten van culturele consecratie. Om een voorbeeld te
geven: vele journalisten van NYT en IHT werden erkend voor hun bijdrage aan de
modejournalistiek door de Eugenia Sheppard Award for Journalism die de Council of Fashion
Designers of America (CFDA) jaarlijks uitreikt.211
Op basis van de erkenning van collega’s-journalisten, op basis van de strategieën van
ontwerpers om NYT- en IHT-journalisten te discrediteren en op basis van de
modeprijzen die deze journalisten ontvingen besluit ik dat journalisten van NYT en IHT
sleutelposities innemen in het modelandschap als de connaisseurs van de modepers. Die
observatie geldt voor de Times’ Virginia Pope (1933-1955) naar wie “the entire industry,
a rather hectic one, looked upon almost in awe”212 tot The Tribune’s Suzy Menkes die “a
legendary voice in fashion criticism”213 heeft.
Er zijn twee elementen die bijdragen aan de bestendiging van deze belangrijke positie
voor NYT- en IHT-journalisten. Ten eerste, het symbolisch kapitaal van de publicatie en
het genre waar de publicatie toe behoort, straalt af op de legitimiteit van de journalisten
in kwestie. De kern van het onderzoeksmateriaal in mijn onderzoek bestaat uit
collectierecensies geschreven door modejournalisten voor kwaliteitskranten. Van Rees
stelt dat de erkenning van een criticus nauw verbonden is met de culturele autoriteit
van het medium waarin hij of zij publiceert.214 In vergelijking met mainstream en
grootschalige modemagazines die men thans veelal beschouwt als vrouwelijke en
bijgevolg triviale media,215 kan men verwachten dat het culturele prestige van
kwaliteitskranten de opinies en analyses van hun modejournalisten meer geloofwaardig
maakt.
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The New York Times was in de jaren negentig de eerste krant om haar
modejournalisten aan te kondigen met het etiket fashion critic. Vanaf 1999 droeg Cathy
Horyn deze titel. NYT onderstreepte hoe belangrijk het symbolisch kapitaal van het
recensiemedium was om modejournalisten te identificeren als critici door volgend
onderschrift bij een artikel dat Horyn schreef na het verlaten van de krant: “From 1999
to 2014, Cathy Horyn was the fashion critic for The New York Times.”216 Kritische
capaciteit lijkt dus nauw verbonden met de recensiepublicatie. Toen Horyn The Times
verliet, verloor zij ook aanspraak op de titel van fashion critic. Ook bij de overstap van
Suzy Menkes van IHT naar Condé Nast International, waar ze nu fungeert als International
Vogue Editor, weerklonk de bezorgdheid over Menkes’ vermogen tot kritische analyse.217
Modejournalisten hebben die relatie tussen de culturele valorisatie van het medium en
hun eigen expertenstatus bovendien aan de lijve ondervonden toen ze een
carrièreswitch maakten. Zo getuigt Robin Givhan over haar switch van de Detroit Free
Press naar de Washington Post:
My first job writing about fashion was for the Detroit Free Press. Almost
immediately, I encountered fashion gatekeepers who ruled with an iron fist and a
wicked tongue. It was not enough to say ‘No, you are not invited’. I was bodyblocked from making my case to a higher up at Yohji Yamamoto and lectured on
my unworthiness at Claude Montana. In both cases, after being psychologically
pummeled, I could only respond with stunned silence. […] A year later, I arrived at
the Washington Post. And in short order, I was having lunch with Yamamoto and
watching one of the last Montana shows from a well-placed seat.218

Belangrijk is dat het aura van de titel waarvoor men schrijft een relationele dynamiek
kent: de individuele modejournalist kan krediet winnen door zijn of haar interpretaties
en evaluaties,219 en daarmee tegelijkertijd de status van het recensiemedium
ondersteunen. Givhan beaamt de wederzijdse invloed tussen journalist en medium:
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Who is invited and where people are seated is based on a complicated formula.
The dominant force is the standing of the publication within the fashion realm.
But that is intertwined with the individual’s skills, connections, likability.220

De connaisseur-positie van NYT- en IHT-modejournalisten wordt dus deels bepaald
door het symbolisch kapitaal van de publicatie waarvoor ze schrijven en deels door de
eigen identiteit van kritisch onafhankelijke interpretator van het modegebeuren.
De erkenning die NYT- en IHT-modejournalisten ontvangen van het modeveld en van
andere modemedia-professionals wijst echter niet noodzakelijk op een gelijkwaardige
legitimiteit in de ogen van journalisten die schrijven over andere thema’s. Zo getuigde
Guy Trebay, modejournalist bij de NYT vanaf 2000, dat vele collega’s neerkijken op
modejournalistiek. “It’s women’s work. It’s feminine, it’s not worthy of masculine
attention and regard. [When I started here], people said, ‘You’re throwing your career in
the toilet to write about fashion.’”221 Hij vervolgt met: “It wasn’t what we serious people
– that is, people with testicles – do.”222 In de strijd om modejournalistiek kapitaal lijken
de journalisten van NYT en IHT dus hun mannetje te staan. Dat komt mede doordat ze
zelf hun positie in het modeveld bestendigen. Dat doen ze door afstand te scheppen tot
de wereld van nabijheid waarin ze opereren.
NYT- en IHT-modejournalisten staan erom bekend zich te distantiëren van een té
grote commerciële afhankelijkheid. Die afstand nemen ze op een bewuste en expliciete
manier in verscheidene interviews waar hen naar die kwestie gevraagd wordt. In
contrast met andere modemedia-professionals, zoals bloggers, weigeren zij consequent
de luxueuze geschenkpakketten die ontwerpers hen aanbieden. In een recent interview
stelde Menkes dat zij altijd conform de gedragscodes van het journalistieke veld werkt,
want het is immers “tough to remain independent in spirit if you are showered with
clothes and sent plane tickets and hotel nights to go and see a show. These issues need
to be addressed at some stage.”223
Bovendien kneden Menkes en collega’s hun professionele identiteit ook naar het
begrip van de criticus als een kritische en niet-betrokken interpretator van het
modegebeuren. In een recent interview gaf Menkes aan: “I like the idea of being able to
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Ruttenberg, J. (2013) This is not a fashion critic: An interview with Guy Trebay. Fashion Projects, 4 On Fashion
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stand away and make a judgment.”224 Ze vervolgt dat zij gelooft dat “this kind of analysis
is important in an area where ‘fashion’ is often regarded as a soft and fluffy subject”.225.
Trebay voegt hieraan toe:
There is something slightly perverse and masochistic about applying yourself to
[fashion] and having to rehabilitate things that are considered culturally beneath
regard. That’s been the most challenging part of this for me. Because it isn’t take
seriously, and never has been taken seriously. I hope to live to see the day when it
is.226

De modejournalisten van NYT en IHT kaderen hun eigen identiteit dus in de visie van
de niet-betrokken connaisseur-modecriticus. Afstand is iets wat zij bewust nemen in
plaats van het enkel te genieten.
Kritische afstand is echter nooit absoluut. Net zoals journalisten die schrijven voor
grootschalige modemagazines, zijn medewerkers van kwaliteitskranten nooit volledig
onafhankelijk van de luxemode-industrie. Door een vaak jarenlange onderdompeling in
een intens en steeds weerkerend regime van modeshows, after parties en interviews
knopen alle journalisten kennis- en zelfs vriendschapsrelaties aan met ontwerpers en
hun team.227 Uit de interviewstudie van Phillipa Chong met literaire recensenten, van
onder andere NYT, bleek echter dat zij bewust vermijden het werk van bevriende
auteurs te recenseren om hun graad aan objectiviteit hoog te houden. 228 In de
modejournalistiek, zelfs de meest kritische versie hiervan, vormt dat blijkbaar minder
een probleem.229
Door bewust kritische afstand te creëren en etaleren – voornamelijk door hun
autonomie te bestendigen tegenover het commerciële aspect van het veld – proberen
modejournalisten in kwaliteitskranten hun journalistiek kapitaal op te krikken. Maar
omdat de modejournalistiek voornamelijk een vrouwelijk segment is binnen de meer
‘serieuze’ journalistiek, die het elan van ‘mannelijkheid’ heeft (of toch omdat
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Ibidem, 69.
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modejournalistiek alvast het imago van ‘vrouwelijkheid’ met zich mee blijft dragen),
stelt zich de vraag of het modeschrijven in NYT en IHT vandaag erkenning krijgt vanuit
dat segment. De bewust geschapen en vaak expliciet gearticuleerde afstand tot
commerciële inmenging wijst alvast in de richting van een onzekerheid die connaisseurmodejournalisten voelen wanneer ze voor erkenning in de richting kijken van de
‘grotere broer’, het high-end journalistieke veld.

2.2.2.3

Conclusie

Hoewel journalistieke objectiviteit in modejournalistiek nooit absoluut kan zijn, blijft
een graad aan financiële onafhankelijkheid een belangrijke voorwaarde voor de
ontwikkeling van een meer legitieme modekritiek die ook negatief evalueert. Deze sectie
suggereerde dat NYT en IHT aan die voorwaarde voldoen (Appendix III). Bovendien
bouwt de onderzochte modejournalistiek ook zelf het imago uit van de kritische
evaluator die zich afzijdig houdt van het commerciële circus van de mode, om zo kleine
elementen van objectiviteit aan de recensiepraktijk toe te voegen. Modejournalisten van
NYT en IHT doen aan distantiëring, net zoals ze die ook genieten. Hierdoor kan men hun
recensiepraktijk op het continuüm tussen nabijheid en afstand meer in de richting van
die laatste pool plaatsen. De afgelopen zestig jaar werden de modejournalisten van NYT
en IHT beschouwd als de connaisseurs van de modepers, aangezien zij de sociaal
aanvaarde autoriteit hebben om werken te beoordelen en in een hiërarchische orde te
plaatsen.230 Vanwege hun machtige positie in het modeveld, kunnen deze journalisten
een dissidente – namelijk een ronduit negatieve of veeleer lauwe – opinie geven. Dat
bestendigt hun geloofwaardigheid als kritische journalistieke interpretatoren van de
mode. Bovendien bewerkstelligen de concepties die zij gebruiken een stabiele set van
legitieme criteria waaraan andere modemedia-professionals hun opinies aftoetsen.
Ook in nichemodemagazines genieten journalisten meer inhoudelijke vrijheid
doordat modehuizen minder modeadvertenties plaatsen in nichetijdschriften. Dat
publicatiegenre wordt echter hoofdzakelijk gelezen door professionals uit het modevak
en bereikt dus niet het grote publiek, ook al omdat ze in veel minder verkooppunten
verspreid worden.231 Wanneer onderzoekers een kritisch modediscours willen
bestuderen dat een een grote draagwijdte buiten het productieveld heeft, in eerste
instantie vanwege het grote lezersaantal van deze publicaties, lenen kwaliteitskranten
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K. Van Rees (1989) The institutional foundation of a critic’s connoisseurship. Poetics. 18, 179-189 (179).
Lynge-Jorlen (2010).

zoals NYT en IHT zich hier uitstekend toe.232 Die publicatievormen boren immers zowel
een groot intern als een groot extern lezerspubliek aan.

Voornamelijk in vergelijking met nichemodemagazines die een veel kleiner consumentenpubliek
aanspreken, maar ook een elan van onafhankelijkheid tegenover het productieveld kunnen bewaren (LyngeJorlen, 2010) is het grote bereik van de modejournalistiek in NYT en IHT treffend.
232
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Hoofdstuk 3
Het productieveld van de ontwerpermode, vroeger
en nu

[W]e are fully aware that we will wear like little lambs
anything that the couturiers say we must.
In the hands of the makers of the modes we are like clay
in the hands of the potter.
Vanity Fair, 19161

Het derde hoofdstuk bespreekt de veranderingen en continuïteiten in het productieveld
van de ontwerpermode tussen het midden van de negentiende en het begin van de
eenentwintigste eeuw. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de voornaamste ontwikkelingen,
die ik vervolgens verder uitwerk in het tweede en derde deel van het proefschrift. Ik
analyseer hoe de journalistieke recensiepraktijk de temporele grenzen van de
ontwerpermode beschermt (deel twee) en hoe haar conceptie van ontwerpermode
wijzigt van een materiële naar een intellectuele conceptie (deel drie).
Vele modeonderzoekers halen aan dat Parijs er blijvend in slaagt het symbolische
kapitaal te bewaken. Dat laat toe te geloven dat Parijs hét epicentrum is van het
luxemodelandschap.2 Daarom focust dit hoofdstuk vooral op de ontwikkelingen in dit
productieveld. Net zoals in andere geografische centra van modeproductie
institutionaliseerde het modesysteem zich hier tijdens de besproken periode. Nergens
anders dan in Parijs is deze institutionalisering – met als centraal bestuursorgaan wat
nu La Fédération Française de la Couture, du Prȇt-à-porter des Couturiers et des Créateurs de

1
2

Anoniem (1916) Versions and Reversions of the Mode. Vanity Fair. Oktober, 7(2), 98.
Zie bijvoorbeeld: Grumbach 2008; Kawamura (2004); Rocamora (2009); Steele (1998).
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Mode heet – echter zo sterk aanwezig.3 Dat bestuursorgaan probeert in grote mate de
materiële en symbolische modeproductie te beïnvloeden door regels voor inclusie te
bepalen. De eerste sectie bekijkt het ontstaan van het veld van de ontwerpermode.
Hoewel modieuze kledij natuurlijk ook vóór deze ontwikkeling een belangrijke plaats
innam in het publieke en dagdagelijkse leven in de westerse wereld, 4 kon men pas vanaf
de tweede helft van de negentiende eeuw spreken van ontwerpermode.

3.1 Van kleermaker naar ontwerper
De tweede expansiegolf aan modepublicaties in het Frankrijk van de eerste helft van de
negentiende eeuw ging vooraf aan de beginjaren waarin een productiesysteem voor
modieuze kledij zich ontwikkelde in Parijs. Dat systeem ging officieel van start in 1868.5
De belangrijkste voorwaarde voor de impuls tot institutionalisering was de verspreiding
van de visie dat de ontwerper een autonoom en creatief individu is en niet langer een
kleermaker die werkt in opdracht van rijke dames.6 De Engelse couturier Charles
Frederic Worth (1825-1895) gaf de impuls tot de institutionalisering van het
modesysteem in Parijs, toen hij als eerste de relatie tussen ontwerper en klant wijzigde.
Met Worth kregen modeontwerpers namelijk het elan van couturiers die als autonome
en creatieve individuen de toekomstige modieuze kledij bepaalden. Voorheen werden
couturiers niet geïdentificeerd met de objecten die ze creëerden. Tot het midden van de
negentiende eeuw beschouwde men couturiers en couturières namelijk als kleermakers
die op vraag van de klant een nieuw modeobject uitvoerden.7 Het nieuwe perspectief
vond een breed draagvlak dankzij de modepers die in de laatste decennia van de

Kawamura (2004).
Bijvoorbeeld: Heller (2007); J. Jones (2007) Sexing la Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime
France. Oxford: Berg.
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Kawamura (2004), 40.
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A. Hollander (1982) When Worth was King. Connoisseur. December, pp. 114-21.
7
Ze werden wel met de term ‘couturier’ en voornamelijk ‘couturière’ aangeduid, maar deze termen droegen
dus een meer uitvoerende betekenis. Grumbach (2008). Voor eenzelfde argument over couturiers als
uitvoerders van de wensen van de klant, in de prerevolutionaire periode, zie Ribeiro (1984) en DeMarly (1980);
in de Napoleontische periode, zie Grumbach (2008), 13; A. Ribeiro (1984) Dress in Eighteenth Century Europe: 17151789. London: B.T. Batsford Ltd., 54; D. DeMarly (1980) The History of Haute Couture, 1850-1950. New York: Holmes
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negentiende eeuw niet zomaar besprak wat er in de mode was, maar de verschillende
stijlvoorstellen ook identificeerde aan de hand van specifieke couturiers. Plots vond
men meermaals per jaar een directe oorzaak voor modeverandering: de couturier. Door
die nieuwe gedachte te ondersteunen en verder te verspreiden trok de modepers een
krachtige grens rond het begrip van luxueuze, modieuze kledij. Bovendien droeg de pers
bij aan het maken van het object ‘mode’ dat vanaf de laatste decennia van de
negentiende eeuw steevast begrepen werd als ‘ontwerpermode’, of men nu sprak over
high-end modieuze kledij in Londen of in Parijs.8
Toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de couturier de koning(in) van la
mode werd in Parijs, creëerde dat een belangrijke voorwaarde voor mode als een
productiesysteem dat niet langer geïnitieerd wordt door kapitaalkrachtige dames. Die
voorwaarde bestaat uit het geloof in de ontwerper als de trendsetter in en schepper van
modieuze kleding. Worth liet optekenen: “[M]ijn werk […] is niet enkel het uitvoeren
maar bovenal het uitvinden. Creatie is het geheim van mijn succes. Ik wil niet dat
mensen me bevelen wat betreft kledingstukken.”9 Terwijl de lijnen tussen consument en
producent voorheen veeleer vaag waren, werden ze met de aanvang van het tijdperk
van de ontwerpermode strikt afgebakend. De consument kreeg een passieve rol, de
producent (couturier) een scheppende rol.
Onder de vleugels van Worth werd de immateriële modeproductie succesvol
gekoppeld aan de materiële modeproductie met bijvoorbeeld de imprint van de naam of
de signatuur van de ontwerper op het label. Ondanks de kopijen die een couturier
maakte van een ontwerp, verkreeg elk artikel nog steeds het aura van uniciteit doordat
het de naam van de couturier droeg.10 Ontwerpermode draait om het ontwerp en niet
om de uitvoering van kledij.11 Bovendien was de couturier ook de eerste om zijn
ontwerpen te presenteren in samenhangende gehelen of ‘modecollecties’.12
In 1868 initieerde Worth een centrale bestuursorganisatie, La Chambre Syndicale de la
Couture et de la Confection pour Dames et Fillettes. Pas toen dit bestuursorgaan in 1911
vervangen werd door La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne naderde de
institutionalisering van het modeveld in Parijs met rasse schreden. Die organisatie
bepaalde wat onder de noemer couture valt en wat niet, wie zich couturier mag noemen
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en wie niet.13 Zo zijn er vandaag bijvoorbeeld regels voor het aantal werknemers, het
aantal gepresenteerde stukken en het tonen en de timing van de defilés.14 Ook binnen
het couture-segment ontstonden verschillende categorieën, van haute naar petite.
Doordat het aantal buitenlandse inkopers en journalisten toenam, installeerde La
Chambre Syndicale in het begin van de jaren dertig een officiële kalender voor de defilés
van collecties.15 Die kalender raakte in het begin van de twintigste eeuw in zwang in
Parijs.16 Enkel modehuizen die defilés op de kalender vermeldden, mochten de titel haute
couture dragen. Ontwerpers en huizen die naast gewone klanten ook professionele
inkopers ontvingen, zonder een officieel erkend defilé, moesten de titel moyenne couture
voeren. Ontwerpers die enkel klanten op maat kleedden, zonder presentatie, kregen het
label petite couture.
Ook “[c]outure en confectie differentieerden zich duidelijk. De eerste kleedde
vrouwen op maat daar waar de tweede Mme Iedereen adresseerde.” 17 Dit statusverschil
werd nog versterkt toen in 1973 de ready-to-wear-mode officieel erkend werd door het
centrale bestuursorgaan, onder de naam prȇt-à-porter. Sectie 3.3 beschrijft gedetailleerd
de veranderingen die deze ontwikkeling met zich meebracht. Nu volstaat het aan te
stippen dat er drie groepen ontwerpers ontstonden. Kawamura beschrijft deze groepen
in dalende status orde als couturiers, créateurs (ontwerpers van prȇt-à-porter-mode) en
stylistes (ontwerpers voor grote kledingketens). Enkel de couturiers en créateurs
behoren tot het geïnstitutionaliseerde productiesysteem van de ontwerpermode.18
Kawamura besluit dat met het ontstaan van het bestuursorgaan kledingproducenten
modeproducenten werden.19 Hier raakt Kawamura een belangrijk punt aan. Door een
nieuwe conceptie van couturier en couturière als autonome createur van de mode kon
het veld van de ontwerpermode zich ontwikkelen. Door de geleidelijke
institutionalisering van het veld ging die veldontwikkeling gestaag vooruit. Immers:
door regels voor legitieme categorieën (van producenten en producten) te formuleren,
werden de grenzen van inclusie en exclusie bepaald. De centrale bestuursorganisatie

Sinds 1945 worden de termen ‘haute couture’ en ‘couturier’ trouwens officieel gereguleerd en wettelijk
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bepaalt bovendien ook voor andere professionele groepen in het veld, met name voor
journalisten en fotografen, wie lid mag worden van de organisatie. De volgende sectie
zet uiteen hoe die institutionalisering mee voor een gouden eeuw van de couture
zorgde.

3.2 De ‘Eeuw van de Mode’: de dominantie van couture (18601960)
Naar aanleiding van de nieuwe invulling van de term ‘couturier’ in de tweede helft van
de negentiende eeuw, sprak Lipovetsky van de “Century of Fashion” (1860-1960).20
Tijdens die periode streken couturiers alle eer op voor de mode-inventie en zetten zij de
toon voor andere types van modieuze kledij, van ready-to-wear tot huisgemaakte kledij.21
De haute couture in Parijs functioneerde dus als hét laboratorium voor vernieuwing. 22
Die couture werd geïmiteerd door andere (buitenlandse) modeproducenten.23
Crane stelt dat er twee belangrijke modellen van modeverandering zijn in de
ontwerppraktijk: (i) een evolutionair model dat een grote mode-innovatie doorvoert die
vervolgens ettelijke seizoenen uitgewerkt wordt met kleine aanpassingen en (ii) een
cyclisch model dat enkel stijlen uit het verleden herwerkt. 24 Het eerste model kan
volledig ongeziene elementen introduceren in modieuze kledij of toch de impressie
geven dat de elementen ongezien zijn.25 De meeste modecollecties presenteren echter
kleine aanpassingen of recycleren stijlen die voorheen al gebruikt werden. In de Eeuw
van de Mode werkten vele bekende modeontwerpers, zoals Christian Dior en Christobal
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Balenciaga,26 volgens dit evolutionaire model. Dit wil zeggen: zij creëerden het imago
een lineaire modeverandering uit te bouwen.27
In deze periode sloegen couturiers er vaak in één uniforme stijl of silhouet te dicteren
per seizoen met kledingstukken die excelleerden op technisch gebied.28 Zo formuleert
Blumer in het kader van zijn antropologische studie in het Parijs van de jaren vijftig
enkele verklaringen voor de observatie dat modeontwerpers apart werken, maar toch
tot gelijkaardige stijlen komen.29 Hij benadrukt dat ontwerpers in grote mate op de
hoogte blijven van recente ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van de
kunsten, literatuur en politiek om zo de tijdsgeest uit te drukken. 30 Hoewel deze vorm
van Zeitgeist-denken later kritiek kreeg in de modetheorie,31 stelt Blumer simpelweg dat
couturiers veelal dezelfde inspiratiebronnen aanboren en zo tot een gelijkaardig
resultaat komen, namelijk een uniforme stijl die alle andere types van modeproductie
voor waarheid aannemen.
Tot de Tweede Wereldoorlog produceerden couturehuizen voornamelijk kledij en
enkel in mindere mate afgeleide modeproducten,32 hoewel Paul Poiret het eerste
afgeleide modeproduct – parfum – al op de markt bracht in het eerste decennium van de
twintigste eeuw.33
Crane noemt de periode waarin de couture regeerde een “class fashion”,34 omdat
couturiers hun ontwerpen tijdens defilés toonden aan een particulier cliënteel dat
behoorde of wilde behoren tot de hoogste echelons van de samenleving. Nieuwe
modegeschiedenissen stippen echter aan dat de couture niet enkel rijke, individuele
klanten van kledij voorzag, maar van in het begin een “global export industry”35 was.

Modehistorica Caroline Milbank karakteriseert het werk van Balenciaga op een evolutionaire manier:
“Balanciaga’s whole work was thematic, each collection growing out of the last one”. C. Milbank (1985)
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Het publiek voor de couture-ontwerpen bestond namelijk ook uit internationale
inkopers (en journalisten) die de collecties een maand vóór de particuliere klanten
zagen. Fashion buyers en particuliere klanten waren echter niet gelijk voor de
couturewet. Inkopers, tussen 1930 en 1970 voornamelijk uit de Verenigde Staten, werd
meer aangerekend voor de ontwerpen.36 Bovendien passeerden inkopers eerst via de
centrale bestuursorganisatie voor een accreditatiekaart die ze kregen als ze de morele
code van de couture respecteerden. Men mocht de aangekochte ontwerpen niet
uitwisselen met elkaar of ter inzage geven aan kopiisten. Het geïnstitutionaliseerde
modeveld trad streng op tegen dergelijke kopijpraktijken.37
Zoals modehistorici aangeven, ligt er een zekere paradox in de strikte controle die
het couturesysteem probeerde uit te oefenen op reproductiepraktijken. In eerste
instantie heeft de couture zelf haar wortels in het kopiëren van het unieke stuk voor de
diverse lichamen van haar klanten, want kopiëren is inherent aan de structuur van de
haute couture.38 Ten tweede verkoopt men net aan inkopers om gereproduceerd te
worden. Het is dus vreemd te eisen dat niet gebeurt.39 De toen nog Chambre Syndicale de
la couture parisienne bewaakte ook de pers in dit opzicht. Zo aanvaardden journalisten
met hun accreditatie de regel dat zij pas informatie en foto’s mochten publiceren over
de nieuwe collecties ongeveer één maand na het defilé, om couturiers de tijd te geven de
ontwerpen te leveren aan de inkopers.40
De nadruk op commerciële bescherming van de couturebusiness lijkt te suggereren
dat het in de haute couture tussen 1860 en 1960 voornamelijk draaide om commerce.
Hoewel ik akkoord ga met onderzoekers die stellen dat de productie van modieuze kledij
een esthetische economie constitueert waarin commerciële en esthetische doeleinden
zich met elkaar verweven, nemen vele couturiers tijdens deze periode net afstand van
het imago van de modeproducent als zakenman of -vrouw.41 Zo stelt Nancy Troy dat
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Paul Poiret actief probeerde om een artistiek imago te creëren voor zichzelf.42 Charles
Frederic Worth deed dat voor Poiret door zich visueel te linken aan een artistieke look à
la Rembrandt.43 Gabrielle Coco Chanel lieerde zich aan bekende eigentijdse
kunstenaars44 en in het autobiografische werk van Paul Poiret, Elza Schiaparelli en
Christian Dior keerde het thema van de ontwerper als autonome kunstenaar weer.45 De
idee van de ontwerper als kunstenaar-genie werd dus hoog in het vaandel gedragen, wat
mee mogelijk was doordat couturiers vaak nog de autonome zeggenschap hadden over
hun modehuizen.46 Bovendien werden modehuizen tot en met de eerste helft van de
twintigste eeuw vaak overgenomen door familie, waardoor het elan en de allure van de
autonome couturier eenvoudig werden overgedragen op zijn of haar biologische
nazaat.47
De organisatie van het couturehuis tijdens de Eeuw van de Mode ondersteunde die
conceptie van de ontwerper als artistiek genie. Dat genie distantieerde zich van de
commerce en van de materiële modeproductie. Zo beschrijft modehistorica Caroline
Evans dat couturehuizen in Parijs vanaf 1910 georganiseerd worden volgens het
Tayloriaanse systeem dat een zeer strikte scheiding van arbeid promootte. In de
modehuizen trachtte men dat te doen door de materiële en symbolische modeproductie
fysiek van elkaar te scheiden.48 Terwijl technisch personeel steevast backstage bleef,
vertegenwoordigden vendeuses, couturiers en mannequins het gezicht van het
couturehuis tijdens de defilés front stage. De onzichtbare grens tussen backstage en front
stage van een modehuis was symbolisch erg belangrijk,49 omdat ze het materiële
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modeproductieproces aan het zicht onttrok. Het vestigde front stage enkel de aandacht
op het afgewerkte product dat zogezegd autonoom door de couturier gecreëerd werd.
Couturehuizen liepen niet te koop met de technische vaardigheden die vereist waren
voor het maken van een couturejurk. Het ontwerp moest simpelweg tevoorschijn lijken
te komen uit de inspiratie van de couturier zonder dat het nodige vakmanschap om het
stuk uit te voeren zichtbaar is in het stuk zelf. De hoogdagen van de haute couture
werden dus niet enkel gekenmerkt door de spanningsrelatie tussen het commerciële
profijt uit reproducties en licenties50 en het elan van de artistieke autonome couturier,
maar ook door een spanningsveld tussen het proces van de materiële modeproductie en
het afgewerkte gedefileerde ontwerp.
De modedefilés, die vanaf de eerste decennia van de twintigste eeuw de modecentra
veroveren,51 waren als promotiemiddelen geworteld in oudere praktijken, zoals het
kleden van demimondes op publieke activiteiten. Hoewel verscheidene ontwerpers
beweerden de eersten te zijn die defilés opvoerden,52 werden defilés geleidelijk aan
populairder in het modesysteem. Vanaf 1918 legde de couture-industrie in Parijs twee
vaste momenten per jaar vast voor de defilés.53 Die temporele stroomlijning gebeurde
met het oog op het toenemende aantal internationale inkopers die naar Parijs reisden.
Defilés waren in deze periode voornamelijk verkoopevenementen die ettelijke uren
konden duren.54 In 1925 bijvoorbeeld stelde Jean Patou een collectie van 700 modellen
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voor met een defilé dat in de voormiddag begon en laat tot in de namiddag doorliep. 55
Vaak verliep het defilé in complete stilte op de stem van een vendeuse of mannequin na
die het productienummer, de naam en de prijs van de getoonde kledingstukken
declameerde.56 In groot contrast met de hedendaagse modeshows, werd er dus amper
aandacht besteed aan de sfeer of de omgeving van het defilé. Tot de jaren zeventig,
schrijft Crane, focuste men voornamelijk op de gepresenteerde modieuze kledij.57 Net als
de couturiers vestigde ook de recensiepraktijk van de bestudeerde journalisten tussen
1900 en 1970 de aandacht op wat zij beschouwde als het principiële product van de
ontwerpermode: kleding. In vergelijking met de gedetailleerde beschrijvingen van de
getoonde kledingstukken58 was er weinig aandacht voor de context waarin de defilés
plaatsvonden, zoals de locatie en het aanwezige publiek. Bovendien werden de
presentaties ook steevast thematisch opgebouwd volgens de onderverdeling dag- en
avondkledij.59 De bestudeerde recensies weerspiegelden deze onderverdeling in de
rapporten.60
In het kader van de commerciële doelen van de coutureproductie waren defilés dus
voornamelijk verkoopevenementen, met de focus op het voornaamste product in die
periode: couturekledij. Maar zoals ik in deze sectie aantoonde, betekent die commerciële
nadruk en de bescherming tegen modepiraterij niet dat couturiers in de Eeuw van de
Mode zich verzoenden met de idee van de couturier als zakenman of -vrouw. Allerlei
studies van symbolische representaties van couturiers tonen aan dat een sterke
spanning tussen commerciële en artistieke componenten het veld van de haute couture
karakteriseerde. Nieuwe historische analyses van de coutureproductie wijzen weliswaar
uniform in de richting van de commerciële wortels van deze cultuurproductie, maar dit
impliceert geen spanningsloze dynamiek tussen commerciële en artistieke waarden in
de ontwerpermode. Couturehuizen vestigden de aandacht bijvoorbeeld front stage op het
afgewerkte product zonder dat de intensieve arbeid die het proces van materiële
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modeproductie uitmaakt ooit de ogen van de particuliere klant, inkoper of journalist
bereikte. Hierdoor kon zelfs in een duidelijke verkoopcontext de couturier het imago
van creatief alleenrecht wekken. Centraal in deze periode staat de materiële
modeproductie, maar dan wel in haar eindvorm als creatief ontwerp en niet als het
materiële proces van modeproductie.
Hoewel de haute couture zich na de Tweede Wereldoorlog herstelde,61 deden zich al
in de eerste decennia van de tweede helft van de twintigste eeuw breuken voor in de
overheersing van de couture. Terwijl de couture in 1943 nog twintigduizend individuele
klanten kleedde, waren dat er in 1970 nog tweeduizend en in 1990 nog maar
tweehonderd.62 De nieuwe modecultuur waarin de luxe ready-to-wear steeds meer
terrein won, is een van de voornaamste redenen waarom het belang van de haute
couture afnam.63

3.3 De val van de couture: prȇt-à-porter en de nieuwe
modecultuur
In de naoorlogse periode begonnen couturiers zich in toenemende mate te realiseren
dat het publiek voor couturekleding afnam. Wie een bloeiende zaak wilde behouden,
moest actie ondernemen. Jacques Heim en Marcel Rochas sprongen met Jacques Heim
Actualité en Rochas Frivolités in 1933 al op de kar door vereenvoudigde versies van
couturekledij aan te bieden. Toen zij bovendien in 1949 zagen dat klanten niet meer
bereid waren om coutureprijzen te betalen voor dagdagelijkse mantels en sportvesten
die minder aanpassingen vereisten, vertrouwden de couturiers de realisatie daarvan toe
aan een confectionneur.64
Die eerste toenaderingspogingen tot de ready-to-wear waren nog maar een voorbode
van wat couturiers te wachten stond aan het einde van de jaren zestig. Ready-to-wear
werd toen zo populair in een veranderend luxemodelandschap dat in 1968 de
Amerikaanse warenhuizen Saks en Bergdorf Goodman weigerden om hun fashion buyers
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naar de couturepresentaties te sturen in Parijs. Tussen 1966 en 1967 was het aantal
couturehuizen dat lid was van de Chambre Syndicale al teruggevallen van negenendertig
naar zeventien.65 Ready-to-wear-ontwerpers pasten met hun benaderingswijze van
modieuze kledij immers beter in een aantal bredere ontwikkelingen die zich aftekenden
tijdens deze periode.
De maatschappelijke omwentelingen die de ready-to-wear het noodzakelijke duwtje in
de rug gaven om tijdens de jaren zeventig in Parijs aanvaard te worden als een legitieme
vorm van ontwerpermode, steunden voornamelijk op twee pijlers: de expansie van
stedelijke jongerenculturen en de toenemende deelname van vrouwen aan het
professionele leven.66 Die twee ontwikkelingen creëerden een steeds grotere afstand
tussen de verwachtingen van het consumentenpubliek en de ontwerpen die traditionele
couturiers aanboden.67 Zowel in Parijs, Londen als New York doken ontwerpers op die
inspeelden op een jeugdige en snellere manier van leven. Welk modecentrum of welke
ontwerper als eerste deze evolutie aanzwengelde68 is minder van belang dan de
observatie dat in dit decennium ontwerpers de spelkaarten van het modesysteem danig
door elkaar schudden. Ze synchroniseerden een aantal interne veranderingen die op til
waren in het veld – denk onder andere aan de boutique-collecties – met externe sociale
veranderingen die voornamelijk de levensstijl van vrouwen beïnvloedden.69
De metamorfose van Londen tot hippe modestad gebeurde in de jaren zestig onder
invloed van een schare smaakmakers in de muziek, mode en kunst die de eigen
generatie als doelpubliek aanboorden. Mary Quant en John Stephen, bijvoorbeeld,
maakten modieuze kledij die informeel en jeugdig was. 70 In Parijs scheerde de jonge
André Courrèges hoge toppen toen hij in 1965 een space age-collectie toonde met
minirokken, een hoekig silhouet en futuristische helmen. Samen met andere jonge
couturiers, zoals Paco Rabanne en Yves Saint Laurent, maakte hij deel uit van een
nieuwe generatie couturiers die in de jaren zestig refereerden aan de hedendaagse
muziekcultuur en street style. Deze “Youth Cult”- ontwerpers choqueerden het mode-
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establishment in Parijs,71 en hun benadering kon op veel persaandacht rekenen. Dat
creëerde de ruimte voor ready-to-wear-mode om aan legitimiteit te winnen in Parijs.
Ready-to-wear had echter al langere tijd een prominente plek in het internationale
modesysteem, voornamelijk in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.72 Ook Frankrijk
kende vóór de jaren zeventig een lange traditie van grootschalig geproduceerde readyto-wear-mode onder de noemer confection.73 Eerder stelde ik dat een aantal couturiers al
in de jaren vijftig het commercieel belang begrepen van de ready-to-wear voor de mode
in Parijs. Toch was het wachten tot 1973 vooraleer ready-to-wear officieel toegelaten
werd in het geïnstitutionaliseerde modesysteem in Parijs door ready-to-wear-ontwerpers
als leden op te nemen in het centrale bestuursorgaan. Belangrijk is dat die legitimatie
vergezeld werd van een herdefiniëring van ready-to-wear als prȇt-à-porter, dat nu een
ongekende goedkeuring kreeg in modekringen doordat het de luxe prêt-à-portercréateurs onderscheidde van stylistes of ontwerpers voor andere ready-to-wear-firma’s.74
Prȇt-à-porter kreeg ook eigen defilés, tweemaal per jaar. Met de toenemende
populariteit van prȇt-à-porter schakelden meerdere couturehuizen hiernaar over. Ze
voegden deze nu legitieme modevorm toe aan hun repertoire of gingen simpelweg
failliet.
De periode tussen 1965 en 1975 werd dus gekenmerkt door een ommeslag in de
onderliggende structuren van de ontwerpermode.75 Dat resulteerde in een nieuwe
modecultuur waarin de haute couture ondanks de vele uitdagingen aan haar adres nooit
helemaal verdween.76 De machtswissel tussen couture en prȇt-à-porter weerspiegelt
zich trouwens in het aantal recensies dat de modejournalisten van NYT en de IHT
wijdden aan beide types van modeproductie. Terwijl tot 1969-1970 de recensies van
couturecollecties overheersten, viel het aantal couturerecensies nadien gestaag terug.
Recensies van mannencollecties stegen dan weer doorheen de onderzoeksperiode (Tabel
1).77
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Crane stelt dat de oudere “class fashion” van de Eeuw van de Mode plaatsmaakte voor
een “consumer fashion”, waarin er geen uniforme look of silhouet meer naar voren
wordt geschoven.78 Ontwerpers stellen echter een veelheid aan trends voor waaruit het
publiek moet kiezen. Bijgevolg krijgt de consument in dit nieuwe modelandschap weer
iets van zijn verloren verantwoordelijkheid terug. De consument staat vanaf de jaren
zeventig meer en meer zelf in voor de samenstelling van een modieuze outfit uit de
jaarlijkse “grab bag of ideas”79 die ontwerpers aanbieden.80
Omdat een eenduidige leiding van couturiers nu ontbrak, kon men de bal op gebied
van mode meermaals misslaan. De modepers kon daardoor haar dimensie van
leermeester en adviesorgaan voor de goede mode nog verder aanscherpen in deze
periode omdat ontwerpersproposities veelvuldig waren en meerdere stijlen vaak
gelijktijdig de catwalk sierden.
Vele ontwerpers probeerden met hun goedkopere ready-to-wear-lijnen en afgeleide
producten vooral de jeugdige stadsconsument te bereiken. Zo was het vooral die nieuwe
consument die een bedreiging vormde voor de alleenheerschappij van de
ontwerpermode. In Cranes consumentenmode werd de consument deels ook weer
producent of richtinggever voor toekomstige modestijlen die uit het productieveld van
de ontwerpermode kwamen. De jonge stedelijke consument bleek in deze periode
minder rekening te houden met de voorstellen uit het luxemodesysteem.
Ik haalde aan dat het veld van de ontwerpermode geïnspireerd werd door de
kledingkeuzes van jeugdculturen.81 Een van de opmerkelijke tendensen binnen die
jeugdculturen is de opgang van vintagemode in de jaren zestig en zeventig. 82 In
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modieuze kledij verbindt vintage de connotatie van het werkelijk oude met het unieke.83
Hoewel vintage vaak tweedehands is, is dat niet noodzakelijk. Vintage is “not something
that is just old. If a ‘50s dress is an ugly hideous rag – that is what it is, an ugly hideous
rag.”84 Nicky Gregson en collega’s merken overigens op dat vintageconsumenten vaak
een belangrijk cultureel facet tonen van het modekapitaal van modeprofessionals. Ze
hebben er immers oog voor om “clever dressing for knowing audiences”85 in de praktijk
te brengen. Hiermee tonen deze consumenten hun kennis van de modegeschiedenis. 86 In
de laatste decennia van de twintigste eeuw verspreidde de hang naar ‘oudere’
modestukken zich, wat in de vroege eenentwintigste eeuw leidde tot een erg
slagkrachtige marktpositie voor het opspeuren en verkopen van vintagekledij.87 De groei
van vintage- en tweedehandskledingwinkels in hippe stedelijke gebieden verstevigde
deze marktpositie. In de laatste decennia van de twintigste eeuw beperkte de
populariteit van de geschiedenis van de mode zich echter niet tot een specifiek
consumentenpubliek.
Hoewel ontwerpers ook tijdens de Eeuw van de Mode terugblikten voor inspiratie,88
merkte ik in de vorige sectie op dat couturiers tot de jaren zeventig een veeleer
evolutionaire modeverandering naar voren schoven waarin een grote verandering (in
silhouet) werd opgevolgd door een aantal kleinere wijzigingen. Ik stelde dat
verschillende van Christian Diors collecties het paradigmatische voorbeeld zijn van de
idee dat modieuze kledij op een lineaire wijze verandert in een constante evolutie.89
Vele modeonderzoekers haalden echter aan dat de ontwerppraktijk van modieuze
kledij niet enkel lineair al wat voorheen in zwang was, probeert te overstijgen. Vele
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modeveranderingen gebeuren op een cyclische manier waarin elementen uit de
(mode)geschiedenis ter inspiratie dienen voor modeontwerp.90 Sociologe Barbara Adam
wijst erop dat het belangrijk is te erkennen dat alle sociale processen elementen van
lineariteit en cycliciteit bevatten.91 Eenzelfde argument is van toepassing op
modeverandering, waarin zowel evolutionaire als cyclische aspecten van tel zijn. Toch
lag het accent tijdens de Eeuw van de Mode veeleer op een evolutionaire manier van
ontwerpen, of probeerden couturiers dit alleszins zo voor te stellen. In 1950 liet
Christian Dior een IHT-journalist zijn verwachtingen optekenen voor de volgende
decennia: “Fashion of this half of our century allude neither to a recent nor to a distant
past.”92
Maar in de nieuwe modecultuur werd een cyclische ontwerppraktijk vol historische
revivals meer beoefend en goedgekeurd door ontwerpers. In het cyclische model bestaat
de kracht en inventiviteit van de modeontwerper in de bepaling van het correcte
moment voor een revival.93 Het tweede deel van het proefschrift kadert deze
ontwikkeling binnen enkele bredere maatschappelijke tendensen in de (postmoderne)
ervaring van de tijd en het behandelt ook uitvoerig de visie van toonaangevende
modejournalisten op deze erkenning van historische revivals, cyclische
modeverandering en retrocultuur in het nieuwe modelandschap (7.1).
Nu is het belangrijk om te onthouden dat ontwerpers in de nieuwe modecultuur een
aantal interne veldwijzigingen alvast synchroniseerden met de bredere hang naar
modegeschiedenis bij de consument. 94 Die hang naar modegeschiedenis uitte zich in de
populariteit van vintagekledij en retro jeugdsubculturen.95 Want hoewel historische
revivals doorheen de modegeschiedenis veelvuldig voorkomen, wordt de tijd tussen
revivals drastisch korter in de nieuwe modecultuur met een veelheid aan tendances in
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plaats van één uniform silhouet. “[R]eferencing the past seems to have escalated”96 en
ook het interval tussen de historische revivals werd steeds kleiner.97
Dat was ooit anders. In de eerste helft van de twintigste eeuw berekenden
modeonderzoekers dat historische stijlen in de negentiende en vroeg twintigste eeuw
pas weerkeerden na enkele decennia. Zo stelde Agnes Brooks Young in 1937 dat er
gemiddeld drieëndertig jaar voorbijgaat vooraleer bepaalde rokbreedtes weer in de
mode raken.98 Modehistoricus James Laver noteerde over het tijdsinterval tussen
revivals dat een kledingstijl “Quaint: 50 years after its time” en “Charming: 70 years
after its time” wordt. Maar wanneer stijlen te snel weerkeren, krijgen ze het label
“Dowdy: 1 year after its time”, “Hideous: 10 years after its time”, “Ridiculous: 20 years
after its time”.99 Vooral de doorbraak van internet wordt met de vinger gewezen voor
deze versnelde revivals100 in een nieuwe productiecultuur waarin mode steeds vaker en
sneller cyclisch lijkt weer te keren.101 De luxemode-industrie probeerde bovendien in te
spelen op deze nieuwe consumententrend door vintagekledij te incorporeren in het
“new vintage” fenomeen,102 oftewel door nieuwe kledij te produceren die er bewust oud
uitziet. Die nieuw geproduceerde maar oud lijkende kledij wordt vaak bestempeld als
retro.103 Retro is een fenomeen van de laat twintigste eeuw dat zich echter verspreidde
naar de brede populaire cultuur. Net zoals andere sleutelbetekenaars, mist retro een
welomlijnde algemene definitie.104 De discussie over retroculturen werd vanaf de jaren
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zeventig hevig gevoerd in de cultuurtheorie. Vaak overheerste de pessimistische visie
dat retro het einde betekende van werkelijke creativiteit en inventiviteit.105 Het
veelvuldig voorkomen van retro-ontwerpstijlen op de internationale catwalk is een
uiting van de nieuwe modecultuur waarin cyclische revivals zegevieren. Het voorbeeld
van de populariteit van vintagekledij en retrostijlen toont aan dat de wissel van de
dominantie van couture naar ready-to-wear in het productieveld van de ontwerpermode
gepaard ging met een toenemende erkenning van mode als cyclische verandering ten
nadele van het nastreven van een evolutionaire modeverandering.
Tijdens de naoorlogse periode merkte men in het productieveld van de haute couture
dat de grote winst minder in de eigenlijke verkoop van couturekledij lag, noch in de
rechten om de ontwerpen (in het buitenland) te reproduceren. In de vorige sectie gaf ik
het voorbeeld van Christian Diors lucratieve licenties voor onder andere nylonkousen
en dassen. Andere couturiers volgden snel. De populariteit van dergelijke
licentiepraktijken liep parallel met de toenemende productie van afgeleide
modeproducten zoals parfum. Want hoewel couturenhuizen dergelijke modeartikelen al
vanaf het begin van de eeuw maakten, expandeerden de productie en promotie van de
artikelen die voortdreven op het imago dat de couturier creëerde met zijn kledij pas in
de jaren zestig. In de nieuwe modecultuur steunden modeontwerpers dus meer op de
verkoop van handtassen en cosmetica, dan op kledingverkoop.106
Belangrijk is dat dergelijke artikelen steevast goedkoper zijn dan couturekledij
waardoor men ook een minder kapitaalkrachtig publiek kon aanboren. Samen met de
goedkopere ontwerper ready-to-wear-lijnen spreken modeonderzoekers in dit verband
van een democratisering van de ontwerpermode, waarin aan het einde van de
twintigste eeuw steeds meer mensen kunnen participeren aan een fractie van de prijs
van couture-ontwerpen.107 Ontwerpers verliezen doorheen de tweede helft van de
twintigste eeuw overigens steeds vaker het autonome bestuur van hun modehuizen aan
grote conglomeraten die vele gekende modehuizen bezitten, voornamelijk in Europa.108
Dat resulteert in een toenemend publiek bewustzijn van de noodzaak van modehuizen
om financieel succesvol te zijn. Wanneer ingehuurde ontwerpers niet de beoogde
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verkoopcijfers halen, worden ze meteen op straat gezet met vaak uitvoerige
commentaar van de pers. In tegenstelling tot tijdens de Eeuw van de Mode, maakt deze
ontwikkeling het steeds moeilijker voor het productieveld van de ontwerpermode om
haar commerciële wortels als esthetische economie te ontkennen. Wel moet men zich
afvragen of de stijgende erkenning van de commerciële doeleinden van de
modeproductie in gelijke mate geldt voor alle groepen van modeproducenten. Het
laatste hoofdstuk gaat dieper in op de visie van toonaangevende modejournalisten
daarover.
De dalende nadruk op kledingproductie in ontwerpermode wijst volgens Kawamura
in de nieuwe modecultuur op een “[s]hift from Material Production to Imageproduction”.109 Bijvoorbeeld: in een aantal toonaangevende hogere opleidingsinstituten
voor modeontwerpers werd aan het einde van de twintigste eeuw veel minder aandacht
besteed aan technische vakkennis. Zo beschrijft McRobbie dat in Groot-Brittannië
tijdens de jaren zeventig “conceptual fashion schools”110 zich onderscheiden van
“professional fashion schools”111. En in Frankrijk en België ziet men dezelfde
ontwikkeling.112 Waar conceptuele scholen studenten trainen om ontwerpen te creëren
die het onderliggende denkproces tentoonspreiden, bereiden professionele scholen
studenten voor op de grootschalige modeproductie met een veeleer technische en nietcreatief gerichte opleiding. Zoals in kunstscholen, wordt in conceptuele scholen
modieuze kledij gezien als een medium voor reflectie. In haar interviews met
modestudenten in dergelijke scholen, stelt McRobbie dat het volgende cruciaal is voor
hun identiteit: “Not to be able to sew is a matter of pride!”113
Verder worden ontwerpers in de nieuwe modecultuur geacht een uniek imago voor
hun modehuis te creëren en verspreiden.114 Voornamelijk de notie brand laat toe een
specifiek imago aan producten te koppelen.115 Collecties defileren in een van de
belangrijke modecentra is cruciaal voor het publieke imago van een modehuis. Voor de
toenemende nadruk op symbolische modeproductie in het veranderde modelandschap
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zijn modeshows een zaak van leven of dood, omdat de carrièretrajecten van ontwerpers
in sterke mate afhankelijk zijn van de media-aandacht die defilés genereren.116 Defilés
veranderen in de nieuwe modecultuur van tijdsintensieve, stilzwijgende events in
modehuizen zelf naar spektakels op publieke plaatsen.117 Voorheen presenteerden
ontwerpers vaker collecties zonder overkoepelend thema dat de diverse groepen
kledingobjecten aan elkaar linkt. Modeshows werden aan het einde van de twintigste
eeuw echter meer dan enkele losse puzzelstukken.118 Door hun multimediale karakter
proberen de shows betekenissen te geven aan en associaties te koppelen aan de
gepresenteerde kleding en accessoires.119 Hoewel ontwerpers vaak excentrieke en soms
ook ondraagbare stukken tonen, die overigens niet steeds opgenomen worden in de
verkochte collecties, helpen dergelijke defilés zij die de show bijwonen om de visie van
de collectie te begrijpen.120 Het nieuwe type modeshow kadert de gepresenteerde
stukken in een bepaald script of thema door muziek, licht en andere media. Zo wordt de
getoonde kledij drager van de ideeën die een ontwerper wil overbrengen bij het
publiek.121 Wanneer dergelijke shows succesvol zijn, conceptualiseren ze een imago dat
niet alleen bij de getoonde artikelen hoort, maar ook bij de meer draagbare en
verkoopbare kledingstukken en de goedkopere afgeleide producten. Deze shows zijn
immers voornamelijk promotiemiddelen om ready-to-wear-kledij en afgeleide producten
te verkopen.122
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3.4 Samenvatting
Het derde hoofdstuk besprak hoe ontwerpermode ontstond in de tweede helft van de
negentiende eeuw. De idee dat één specifieke groep in het productieveld de eer opstrijkt
voor mode-inventie leidde tot de institutionalisering van het productieveld. Daarmee
werd de status van couturiers beschermd en de grens van het productieveld bewaakt.
Vandaag is het ecosysteem van de mode nog steeds gebaseerd op de idee van
ontwerpermode. De afgelopen honderdvijftig jaar stormde echter een wervelvind aan
structurele en symbolische veranderingen door het productieveld.
Samenvattend: ik wees erop dat couturiers tijdens de Eeuw van de Mode (1860-1960)
voornamelijk focusten op het materiële modeproduct, hoewel het materiële
productieproces veelal aan het oog werd onttrokken. Verder illustreerde ik dat het
productieveld werd gekenmerkt door een opmerkelijke spanning tussen de commerciële
wortels van de modeproductie en het imago van de autonome creatieve genie dat
couturiers nastreefden.
In de nieuwe modecultuur, die ontstond in de jaren zestig en zeventig, verschoof de
focus van materiële modeproductie naar de erkenning van ontwerper-ready-to-wear,
naar afgeleide modeproducten en naar de nieuwe, snelle levenstijl van consumenten. In
dit nieuwe modelandschap zagen ook retro- en vintageculturen het licht door de
toenemende hang naar het modeverleden. De nieuwe modecultuur besteedt bovendien
meer aandacht aan de symbolische productie van modieuze kledij. Het nieuwe type
defilé aan het einde van de twintigste eeuw is hier het beste voorbeeld van.
Bovendien veranderde met de opkomst van ontwerper-ready-to-wear ook de
organisatie van het productieveld, bijvoorbeeld omdat ontwerpers hun autonomie
verloren. De commerciële wortels van de modeproductie verkregen zo meer publieke
bekendheid en uiteindelijk ook erkenning. Kawamura vat samen: “The quality of clothes
and the production processes are becoming less important, and the role that the fashion
system plays in constructing and distributing the image of the designer becomes more
vital.”123
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Hoofdstuk 4
Goede Mode, slechte mode: criteria voor
journalistieke oordelen over modecollecties

Dit hoofdstuk bespreekt de ontwikkelingen in de criteria waarmee toonaangevende
modejournalisten tijdens de twintigste en eenentwintigste eeuw de richting van hun
waarderingen rechtvaardigden. Ik maak een detailanalyse van deze criteria en geef aan
het einde van het hoofdstuk een aanzet tot de link tussen die veranderde criteria en de
gewijzigde veldstructuren. Daarmee schep ik een beeld van de ontwikkelingen in de
symbolische grenzen die de geschreven modejournalistiek trekt rond de legitieme
mode. Modejournalisten staan in het productieveld waardoor hun recensiepraktijk de
veldontwikkelingen weerspiegelt. Tot nu toe bekeek de bestaande modeliteratuur deze
veldveranderingen voornamelijk doorheen de bril van couturiers en modehuizen. De
visie van modejournalisten op (dis)continuïteiten in de modecultuur blijft vrijwel
onaangeroerd, ondanks het feit dat zij de voornaamste professionele critici van de
ontwerpermode zijn. Voor ik vanaf sectie 4.2 de bevindingen van mijn kwalitatieve
studie illustreer, geef ik meer uitleg bij de dataselectie en methodologie van mijn
onderzoek.

4.1 Dataselectie en methodologie: een bondig verslag
4.1.1 Dataselectie
Dit onderzoek bestudeert het modemedia-discours zoals het zich tijdens de twintigste
en eenentwintigste eeuw voordeed in één soort tekst binnen de modepers, namelijk
99

collectierecensies. McRobbie onderscheidt vijf types van teksten binnen de
modejournalistiek,1 waarvan de bespreking van de gepresenteerde collecties er een is.
Dergelijke recensies zijn de meest invloedrijke vorm van modejournalistiek,2 want meer
dan andere vormen instrueren recensies het publiek over de correcte interpretatie en
evaluatie van modieuze kledij. De kern van het empirisch materiaal bestaat uit 1.301
collectierecensies gepubliceerd in The New York Times (NYT) en The International Herald
Tribune (IHT) tussen 1949 en 2010,3 hoewel ik mijn bevindingen ook vergelijk met een
klein corpus collectierecensies uit de vooroorlogse periode. Deze recensies komen
bijvoorbeeld uit dezelfde kranten en uit belangrijke modemagazines als Vogue, Vanity
Fair en L’Officiel.4 NYT en IHT werden geselecteerd als voornaamste bestudeerde
publicaties (i) omdat hun modejournalisten doorheen de gehele onderzochte periode
beschouwd werden als de kenners van de modepers en (ii) omdat deze kranten een zeer
groot publiek bereiken.5 Dat is belangrijk omdat de gemaakte waardeoordelen
invloedrijker zijn naarmate men een groter publiek bereikt.6 De nadruk op recensies uit
NYT en IHT beperkt de gekozen data veelal wel tot een Engelstalig (en Amerikaans
georiënteerd) publiek dat toonaangevende posities in de samenleving bekleedt – naar
analogie met de erkende positie van deze kwaliteitskranten. De hier gepresenteerde

De andere types van modereportage zijn “the designer or company profile or interview”, “the fashion
spread”, “the consumer-oriented feature” en “the single-item feature”. McRobbie (1998), 166.
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te bewaren als “a European paper for Europeans”3 (Business Week, 2005). In het najaar van 2013 werd IHT
herdoopt tot The International New York Times. Hoewel beide kranten soms dezelfde inhoud en focus delen,
bleven ze gedurende de onderzochte periode op vlak van modejournalistiek een eigen focus houden. Waar IHT
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door in de nadruk op recensies van collecties uit New York. Zie voor deze observaties ook Figuur 23 Appendix
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bevindingen nodigen alvast uit tot vergelijkend intercultureel onderzoek in de toekomst
waartoe modeonderzoekers al eerder opriepen.7
De collectierecensies uit NYT en IHT stammen uit zeven referentiejaren die telkens de
besprekingen van collecties uit vier modeseizoenen omvatten: 1949-1950, 1959-1960,
1969-1970, 1979-1980, 1989-1990, 1999-2000 en 2009-2010.8 De zeven sets van
referentiejaren kan men beschouwen als zeven opnamen van de onderliggende
concepties of frames van ontwerpermode die op een specifiek moment courant zijn. 9 De
referentiejaren werden gekozen na een vooronderzoek naar een beperkt aantal
collectierecensies.10 Daaruit bleek dat journalisten bij de aanvang van een nieuw
decennium duidelijker articuleren wat zij als criteria hanteren voor het bepalen van
(goede) mode. Met hun verwachtingen voor toekomstige mode leggen critici de
waarden bloot die zij vandaag belangrijk achten. De dataset nam alle gepubliceerde
recensies op van collecties die werden getoond in Parijs, Londen, Milaan of New York.
Tabel 1 toont de verdeling van het aantal collectierecensies in NYT en IHT doorheen het
gros van de onderzoeksperiode.
Tabel 1

Verdeling van de collectierecensies in NYT en IHT per krant, per mode stad en per
type collectie
# recensieartikelen

Jaar

NYT

1301

# recensieartikelen

IHT

P

1301
L Mi

NY

# recensieartikelen

HC

1301
RTW

# journalisten

M

NYT

IHT

1949-1950

31

94

100

7

1

17

80

45

0

2

4

1959-1960

93

63

84

6

29

37

105

39

12

3

4

1969-1970

78

63

67

1

38

35

78

37

26

6

6

1979-1980

94

37

75

6

20

30

37

77

17

3

2

1989-1990

83

70

76

10

34

33

25

118

10

4

3

1999-2000

76

111

84

12

52

39

31

125

31

4

3

2009-2010

87

321

183 27 112

86

32

304

72

3

3

NYT = The New York Times, IHT = The International Herald Tribune, P = Parijs, L = Londen, Mi = Milaan,
NY = New York, HC = haute couture, RTW = ontwerper ready-to-wear, M = ontwerper mannenmode

Zie bijvoorbeeld: D. Crane en L. Bovone (2006) Approaches to material culture: the sociology of fashion and
clothing. Poetics. 34, pp. 319-333.
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9
Oliver en Johnson schrijven dat “[t]his snapshot of a frame is a methodological artifice that, in the best of
worlds, enables an inventory of what cognitive orientations are shared”. Oliver en Johnston (2000), 44; Ferree
en Merrill (2000), 456.
10
Hier volgde ik het advies van F. Wester en V. Peters (2004) Kwalitatieve analyse: Uitgangspunten en procedures.
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4.1.2 Methodologie
Het codeerproces en de analyse van de collectierecensies gebeurde met het
computerprogramma voor kwalitatieve data-analyse NVivo. Twee onderzoekers
codeerden de data manueel. Eén onderzoeker codeerde slechts eenentwintig procent
van de data (zie infra). Aangezien longitudinaal onderzoek naar de inhoud van de
geschreven modejournalistiek nagenoeg niet bestaat, werden de criteria waarmee
journalisten een positieve of negatieve waardering van een collectie verantwoorden
bepaald door Grounded Theory (GT), zoals die werd uitgedacht door Anselm Strauss en
Juliet Corbin.11 Deze methodologische benaderingswijze van kwalitatief materiaal heeft
de ambitie om conceptualiseringen te scheppen die gegrond zijn in empirisch
onderzoek.12 Sinds The Discovery of Grounded Theory in 1967 vormen de kwalitatieve data
(hier: de recensies) het startpunt voor empirisch onderzoek.13
Critical Discourse Analysis (CDA) inspireerde het analytische kaderwerk waarbinnen de
resultaten geïnterpreteerd en verder geanalyseerd werden. Zoals onder anderen
Norman Fairclough en Ruth Wodak aangeven, leunt het begrip van discours in CDA
nauw aan bij de interpretatie die Bourdieu en Becker hiervan geven in hun werk.14 Met
wortels in het oeuvre van Bourdieu en voornamelijk in zijn veldtheorie,15 is CDA een
analytisch paradigma dat gekarakteriseerd wordt door de interesse om macht en
ideologie te demystificeren. Dat doet CDA door semiotische (geschreven, gesproken of
visuele) data systematisch te analyseren.16 De volgende omschrijving van discours in
CDA herinnert vast aan de idee van discours als de analytic wedge tussen sociale actie en
sociale structuur:
CDA sees discourse [….] as a form of ‘social practice’. Describing discourse as social
practice implies a dialectical relationship between a particular discursive event

A. Strauss en J. Corbin (1990) Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. London:
Sage.
12
I. Dey (2004) Grounded Theory. In: Qualitative Research Practice. In: Clive Seale et al. (reds.) Qualitative
Research Practice. London: Sage, pp. 80-93 (82).
13
B. Glaser en A. Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago:
Aldine.
14
Voor de vergelijking tussen het analytisch kader van CDA en het werk van Becker, zie Cluley (2012).
15
R. Wodak (2004) Critical Discourse Analysis. In: C. Seale et al (reds.) Qualitative Research Practice. Sage: Londen,
pp. 185-204 (187); L. Chouliaraki en N. Fairclough (1999) Discourse in late Modernity. Rethinking Critical Discourse
Analysis. Edinburg: Edinburgh University Press, pp. 98-119.
16
Wodak (2004), 185-186.
11
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and the situation(s), institution(s) and social structure’s), which frame it: The
discursive event is shaped by them, but it also shapes them. That is, discourse is
socially constituted as well as socially conditioned […] It is constitutive both in the
sense that is helps to sustain and reproduce the social status quo, and in the sense
that it contributes to transforming it. […] Discursive practices may have major
ideological effects”.17

De geselecteerde methodologie en het gekozen analytisch kaderwerk zijn compatibel
omdat GT inspireerde om de data te structureren en CDA om ze te interpreteren. Wel zal
ik zo meteen duiden dat de analytische input van CDA ook een impuls gaf tot een
belangrijke stap in het codeerproces.
GT inspireerde de methodologie van het kwalitatieve onderzoek op twee manieren.
Ten eerste zorgde GT voor een bubble up-benadering waarin de recensies de weg leiden
naar theorievorming. GT, ook wel de Constant Vergelijkende Methode genoemd,
motiveerde ook het cyclische codeerproces waarbij de codes en analyse steeds verfijnd
en aangepast werden naarmate ze vergeleken werden met nieuw codeerwerk en
naarmate het codeboek verder ontwikkeld werd.18 In dit cyclische proces werd eerst een
codeboek van evaluatiecriteria opgesteld die niet in relatie tot elkaar stonden. Verdere
codeerrondes werkten dit boek met losstaande codes uit tot een hiërarchisch
gestructureerd codeboek. Hierin splitsten enkele hoofdthema’s zich uit in verscheidene
deelcodes. Appendix II bevat de opdeling van de besproken evaluatiecriteria.19
De gevormde codes waren emic codes ofwel thema’s die volgden uit de verwerking van
het datamateriaal. Een aantal codes werd overgenomen uit het vooronderzoek. Dat
vooronderzoek bepaalde hoe decenniawissels de boeiendste recensies opleveren voor de
onderzoeksvragen. Een ander type van emic code was de NVivo-code. Die wordt benoemd
met de exacte bewoordingen uit de collectierecensies. Er zijn twee types van NVivocodes in het onderzoek: codes die recht uit het datamateriaal komen en codes die
geïnspireerd werden door het analytische kaderwerk van CDA. Voorbeelden van dat
laatste type zijn het aanduiden van bijvoorbeeld, metaforen, ironie en retorische
vragen. Dergelijke stijlfiguren zijn volgens CDA van belang, omdat ze in de richting
wijzen van ideologische componenten in discours.

N. Fairclough en R. Wodak (1997) Critical Discourse Analysis. In: T. Van Dijk (red.) Introduction to Discourse
Analysis. London: Sage, pp. 258-284 (258).
18
Glaser en Strauss (1967).
19
Appendix II lijst ook de meer beschrijvende thema’s op die aan bod komen in het achtste hoofdstuk.
17
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Fairclough stelt dat impliciete aspecten van discours betere dragers zijn van
ideologische aspecten omdat deze observaties vaak vanzelfsprekend lijken. 20 En ook
Oliver en Johnston wijzen vanuit het framing-onderzoek op het belang van impliciet
taalgebruik.21 Daarom besteedt ook mijn studie veel aandacht aan het ontcijferen van
impliciete waarderingen, omdat die een grotere mate aan legitimiteit suggereren voor
de gehanteerde journalistieke
criteria. Vaak veronderstelt men dat
vanzelfsprekendheden zich enkel bevinden op het niveau van de inhoud van discours. 22
Fairclough meent echter dat ook bijvoorbeeld stijlfiguren fungeren als wegwijzers in
een tekst die de onderzoeker een impliciet discours kunnen laten ontdekken.23
Niet alle discours is echter even doordrongen (geweest) van ideologische
componenten. Wie wil begrijpen hoe een bepaalde waarde of een
verantwoordingscriterium als vanzelfsprekend werd beschouwd in een veld, moet het
historische proces reconstrueren waardoor het veld deze waarde als evident begon te
beschouwen, zo stelt Bourdieu,24 want de creatie van legitimiteit is een proces dat tijd
vraagt.25 Dat leidde tot Faircloughs voorstel om te spreken van een “scale of
naturalization” in discours,26 met een bereik van beperkte vanzelfsprekendheid tot
common sense. Hij baseert zich hiervoor op de veldtheorie van Bourdieu en Stuart Halls
idee van naturalisatie.27 Verder stelt Fairclough dat men ideologische componenten niet
enkel kan lokaliseren in evaluaties, maar ook in descriptie. 28 De bevindingen in dit
hoofdstuk kijken echter voornamelijk naar het evaluatief taalgebruik in geschreven
modejournalistiek.
Ik bepaalde het waarderend niveau tijdens de verscheidene codeercycli als volgt. In
de eerste codeerrondes ging ik na of de journalist de collectie als positief of negatief
beschouwde en, waar mogelijk, met welke criteria hij dat oordeel rechtvaardigde. Hier

Fairclough (2010), 31.
“[F]raming is often done tacitly by subtle linguistic and extralinguistic cues”. Oliver en Johnston (1999), 45.
22
Thompson (1984) Studies in the Theory of Ideology. Cambridge: Polity Press.
23
Fairclough (2010), 60.
24
Bourdieu (1991).
25
C. Johnson, T.J. Dowd en C.L. Ridgeway (2006) Legitimacy as a Social Process. Annual Review of Sociology. 32,
pp. 53-78 (59).
26
Fairclough (2010), 34. Fairclough noteert over het meest impliciete niveau dat het “‘most naturalized’
(theoretical) terminal point would be represented by a proposition which was taken as commensensically
given by all members of some community, and seen as vouched by some generally accepted rationalisation”.
27
S. Hall (1982) The rediscovery of ideology: return of the repressed in media studies. In: M. Gurevitch, T.
Bennett, J. Curran en J. Woolacott (reds.). Culture, Society and the Media. Londen: Methuen, pp. 56-95 (75).
28
Zie ook: Bourdieu (1991); Hall (1982), 74; van Rees (1983), 412.
20
21
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was het doel Faircloughs schaal van naturalisatie te spiegelen in het codeerproces.
Daarom besloot ik in een vroeg stadium van de studie enkel de expliciete positieve of
negatieve waarderingen op te nemen. De studie begrijpt een expliciete waardering als
een oordeel waarvan de richting onmiddellijk duidelijk is door signalerende uitingen als
“forty models were received with enthusiasm”29 of “Brilliant. The best in Paris”.30
Latere codeerrondes bepaalden impliciet positieve of impliciet negatieve
waarderingen. Deze studie maakt het verschil tussen impliciet en expliciet als volgt.
Wanneer journalisten collecties vieren of verwerpen op een expliciete manier,
verwachten zij niet dat het publiek al vergaarde kennis heeft van de criteria voor de
kwaliteit van modieuze kledij. Doen ze dat op een impliciete manier dan veronderstellen
ze dat de lezer de richting van de evaluatie kan vatten zonder dat de recensent die moet
meedelen.
Om het impliciete karakter van waarderingen te observeren had het codeerproces
speciale aandacht voor stijlfiguren. Zo gebruikte Cathy Horyn in 2010 een retorische
vraag om op impliciete wijze de collectie van Adam Kimmel te verwerpen aangezien hij
nog steeds geen persoonlijke stijl had ontwikkeld. Kimmel “looks to the style of a
musician or artist, and then builds a new collection […] but the method — after 14
seasons in business — raises the questions: Who’s Adam Kimmel? What’s his style?”31
Impliciete waarderingen kwamen echter ook voor in relatie tot andere expliciete of
impliciete oordelen, door vergelijking of tegenstelling bijvoorbeeld.32
De laatste codeerronde ging na of het verantwoordende criterium enkel sloeg op de
gemaakte impliciete waardering en niet op de expliciete of impliciete waardering
waarmee het criterium werd vergeleken. Dus wanneer “the Versace collection looked
fresh, […], but in no way revolutionary”,33 zorgde ik dat het concept ‘no revolution’
enkel sloeg op Suzy Menkes’ impliciete negatieve houding.
Vaak bestond één recensieartikel uit besprekingen van verscheidene modecollecties.
In kader van de GT-benadering, volgde de studie tijdens de eerste codeerrondes de
positieve of negatieve waarderingen van de critici om coding units te bepalen. Soms
prezen of verwierpen journalisten op duidelijke manier de gehele collectie die dan het
coding unit uitmaakte. Gebruikten ze een veeleer descriptief discours en beoordeelden ze

L. Noël (1949) Major Paris Couturiers New Collections Stress Elegance and Airiness for Spring. IHT. 17
november, 5.
30
E. Sheppard (1960) Givenchy, Balenciaga, Laroche win Praise. IHT. 1 en 2 augustus, 1 en 5 (1).
31
C. Horyn (2010) The Suit Stays on the Hanger at the Paris Men’s Shows. NYT, 27 juni, ST7.
32
Fairclough (2010).
33
S. Menkes (2009) The Coat is President. IHT, 21 januari, 16.
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slechts elementen in de collectie (jassen, avondkledij, het thema van de catwalk collectie
etc.), dan bepaalde de waardering van die elementen het coding unit.34 Volgend
voorbeeld illustreert dat. In 1980 recenseerde Bernadine Morris voor NYT meerdere
collecties uit Londen in één recensieartikel. In een descriptief rapport van de Zhandra
Rhodes’ collectie, waardeerde Morris een element, waaraan één overwegend positieve
waardering werd gekoppeld. “Her dresses are beautiful, […] Eccentric, of course, […], but
pretty.”35 Dit citaat illustreert ook dat verscheidene articulaties van één hoofdthema
(beautiful en pretty vallen beiden onder de rubriek ‘schoonheid’) kunnen voorkomen in
een evaluatief coding unit, onafhankelijk van het feit of het unit bestaat uit de evaluatie
van een gehele collectie of slechts uit een deel ervan. In sectie 4.2 kunnen
verantwoordingscriteria dus meerdere keren geteld worden per coding unit.
Ten slotte besteedde de kwalitatieve studie ook speciale aandacht aan de
geloofwaardigheid van de bevindingen. Om geloofwaardigheid te vergroten, riepen
kwalitatieve methodologen recent op om de nadruk te leggen op verificatieprocessen
tijdens in plaats van na het onderzoek.36 Kathy Charmaz voegt hieraan toe dat in een
methodologisch goed opgebouwde kwalitatieve studie “[a] strong combination of
originality and credibility increases resonance, usefulness and the subsequent value of
the contribution”.37 De geloofwaardigheid van mijn studie werd versterkt door twee
praktijken: het kwantificeren van de longitudinale ontwikkelingen in de legitimiteit van
verantwoordingscriteria en een onderzoekerstriangulatie.
Een onderzoekerstriangulatie verkleint de mogelijke bias die ontstaat doordat slechts
één onderzoeker de analyse uitvoert.38 Gedurende twee maanden codeerde en
analyseerde een tweede onderzoeker daarom 270 recensies (21 procent van het totaal)

In latere codeerrondes duidde ik ook thema’s aan die descriptief besproken werden. Vaak ging het over het
materiële aspect en thema’s die verwijzen naar commercialiteit. De benaming van de code in kwestie geeft
hier steeds aan of het om een descriptief of evaluatief gebruik ging van het thema. In latere codeerrondes kon
dus ook descriptie een coding unit bepalen.
35
B. Morris (1980) From London’s Women in Design: An individualistic flair. NYT. 29 maart, 5, mijn nadruk.
36
Na afronding van het onderzoek: E.G. Guba en Y.S. Lincoln (1981) Effective Evaluation: Improving the usefulness
of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Tijdens het
onderzoeksproces: J.M. Morse, M. Janice, M. Barrett, M. Mayan, K. Olson en J. Spiers (2002) Verification
strategies for establishing Reliability and Validity in Qualitative Research. International Journal of Qualitative
Methods. 1(2), pp. 13-22.
37
Charmaz (2006), 83. Met originaliteit doelt Charmaz voornamelijk op de vragen “[d]oes you analyis provide a
new conceptual rendering of the data? […] How does your Grounded Theory challenge, extend or refine
current ideas, concepts and practices?”. K. Charmaz (2006) Constructing Grounded Theory: A Practical Guide
through Qualitative Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 82-83.
38
N.K. Denzin (1970) The Research Act. Chicago: Aldine.
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die at random geselecteerd werden. De tweede onderzoeker bekeek de data met het niethiërarchisch georganiseerde codeboek dat de voornaamste onderzoeker ontwikkelde in
de beginfase van de studie.39 De timing van de triangulatie was belangrijk omdat een
grotere validiteit van de losstaande codes de kwaliteit bestendigt van de relaties tussen
codes die gelegd worden tijdens latere codeercycli.40 In verschillende gesprekken tijdens
het triangulatieproces bespraken de onderzoekers alle codes in functie van hun belang
voor het codeerproces. Hierdoor werden ontbrekende codes toegevoegd en bestaande
codes verfijnd. Zo besloten de onderzoekers tijdens het triangulatieproces dat het
toenmalige thema ‘stoffen en materialen’ verder moest worden opgesplitst in ‘exacte
benamingen van stoffen’ en ‘visuele aspecten van stoffen (kleur, patroon, textuur)’.
Wanneer de onderzoekers geen consensus bereikten over het belang van een categorie,
werd de code in kwestie verwijderd omdat de data niet afdoende beschreven konden
worden met dit thema.
In het kader van de tweede praktijk die de geloofwaardigheid van mijn studie
bestendigt, haalt Clive Seale aan dat een gedegen methodologische uitwerking de
geloofwaardigheid van de beweringen voldoende ondersteunt met bewijsmateriaal.41 Hij
vervolgt met een voorbeeld van een kwalitatieve studie die steken laat vallen op het
vlak van deze geloofwaardigheid, vanwege de
reluctance to count phenomena; meaning that she is open to the common charge
made of qualitative research that the author only presents instances of data that
support the claims being made […] She presents no counts to quantify the precise
meaning of ‘several’ and ‘more’42.

Seale besluit dat dergelijke tegenzin om kwalitatieve data te ondersteunen met
kwantitatieve data volgt uit de verwerping van content analysis in de studie ten voordele
van CDA.43 Mijn studie, geïnspireerd door CDA, combineert tellen van het aantal keer dat
journalisten zich beroepen op specifieke verantwoordingscriteria met een diepgaande
analyse van de betekenissen van die criteria. Ik tel dus hoe vaak journalisten criteria
hanteren. Zo kom ik tot een gedegen observatie over de longitudinale ontwikkelingen in
de legitimiteit van die bouwstenen van ontwerpermode-concepties en kan ik de

Het code boek omvatte toen al thema’s die evaluatief of veelal descriptief ingezet werden.
U. Flick (2007) Managing Quality in Qualitative Research. London: Sage.
41
C. Seale (2007) Quality in Qualitative Research. In: C. Seale et al (reds.) Qualitative Research Practice. Londen:
Sage, pp. 377-389 (384).
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Ibidem, 385.
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Ibidem, 386.
39

40

107

longitudinale toename of afname in legitimiteit van criteria kwantitatief staven. Ik
beschouw de mogelijke wijzigingen in de mate waarin journalisten een beroep doen op
een specifiek criterium als een eerste maatstaf voor een veranderde legitimiteit van dat
criterium. Wijzen verschillende criteria, die thematisch gelinkt blijken, op eenzelfde
afnemende of toenemende mate waarmee journalisten zich van die criteria bedienen,
suggereert dat dat de onderliggende conceptie van ontwerpermode veranderd is.
Let wel, het aantal keer dat journalisten criteria articuleren, is enkel één aanwijzing
van legitimiteit. Mijn onderzoek doet meer dan de gehanteerde verantwoordingscriteria
tellen. Door een precieze analyse van de criteria-samenstelling en van de manieren
waarop journalisten zich op die criteria beroepen, wordt de inhoud van de bouwstenen
van het modemedia-discours ook kwalitatief bepaald. De focus van dit proefschrift ligt
steeds op de inhoud van modejournalistiek en op de verschillende betekenissen die
evaluatoren hechten aan criteria en descriptieve thema’s.44 Kortom, men kan deze
studie omschrijven als “a qualitative study, supported by counting”.45

4.2 Modeconcepties articuleren: verantwoordingscriteria in
modejournalistiek
Dit hoofdstuk analyseert en illustreert de ontwikkelingen in de legitimiteit van de
verantwoordingscriteria waarmee journalisten een onderliggende conceptie van
ontwerpermode uitdrukken. In sectie 4.1 behandel ik de vraag of in hedendaagse
geschreven modejournalistiek descriptie troef is. Sectie 4.2 beschrijft eerst de criteria
die doorheen de onderzoeksperiode dalen in legitimiteit, daarna de criteria die
toenemen in legitimiteit. Hoe meer journalisten een beroep doen op een criterium, hoe
legitiemer het wordt.

Hoewel dit onderzoek ook nagaat hoe het bestudeerde modemedia-discours een belangrijke positie in het
veld van de onwerpermode en het journalistieke veld tracht te bepalen, doet deze studie meer dan enkel de
inhoud van het discours te herleiden tot veldpositionaliteit. Hier ligt het onderzoek in de lijn van Lamont’s
benadering in haar studie van de criteria die wetenschappers hanteren voor het bepalen van
wetenschappelijke excellentie in peer review panels. Zie Lamont (2009).
45
Seale (2007), 386.
44
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Ik bespreek de resultaten van de (dis)continuïteiten in de gehanteerde
verantwoordingscriteria vooral algemeen. Ik maak dus geen onderscheid tussen de
criteria die journalisten toepassen op vrouwen- of mannencollecties of op collecties in
verschillende modecentra. Toch zal ik ook aanhalen hoe journalisten zich bij specifieke
verantwoordingscriteria laten beïnvloeden doordat ze bijvoorbeeld collecties
beoordelen uit een van de vier besproken modesteden. Ik doe dat enkel wanneer
dergelijke gedetailleerde analyse relevant is om journalistieke concepties verder in te
bedden in de bredere veldopvattingen. (4.3) De belangrijkste figuren vindt men in het
hoofdstuk zelf. Voor bijkomende figuren kan men Appendix I raadplegen. Een
opsomming van de verschillende subthema’s in de criteria vindt men in Appendix II.
Het is cruciaal dat men in het achterhoofd houdt dat de figuren alle articulaties van
een beoordelingscriterium weergeven. Dat wil zeggen: uitingen van de positieve en
negatieve waardering van zowel de aan- als afwezigheid van een criterium. Voor de
rubriek ‘schoonheid’ betekent dit bijvoorbeeld het volgende. Enerzijds duidt de
visualisatie de instanties aan waarmee journalisten de thema’s bij die rubriek (dus: de
aanwezigheid van schoonheid) inzetten om positief of negatief te oordelen. Anderzijds
duidt de visualisatie ook de instanties aan waarmee journalisten de afwezigheid van die
thema’s (dus: het gebrek aan schoonheid) gebruiken om positief of negatief te oordelen.
De studie koos voor dergelijke voorstelling omdat journalisten die bepaalde criteria
impliciet of expliciet verwerpen, daarmee nog steeds de legitimiteit van het concept
onderschrijven. Deze dynamiek vertoont een analogie met wat Simmel stelt over de
persoon die zich kant tegen de mode. Ook individuen die zich bewust afzetten tegen het
volgen van modetrends blijven mode valideren door haar te verwerpen. 46 Bovendien
stelt Lamont dat de justificerende criteria voor waardering meer naar voren komen
wanneer de overtuigingen van evaluatoren uitgedaagd of getest worden. 47 Uit de
voorbeelden die dit hoofdstuk aanreikt, blijkt dat journalisten de
verantwoordingscriteria duidelijker verwoorden als ze vinden dat modieuze kledij niet
voldoet aan het verwachte criterium.

G. Simmel (1957[1904]) Fashion. The American Journal of Sociology. 62(6), pp. 541-558 (549-550). Voor hetzelfde
argument, zie ook Aspers en Godart (2013), 185; Wilson (2003), 5.
47
Lamont (2012), 21.13.
46
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4.2.1 Hedendaagse geschreven modejournalistiek: descriptie troef?
Onderzoekers zijn unaniem over hedendaags geschreven modejournalistiek: “fashion
writing is informative or celebratory, it is never critical”.48 Het gebrek aan kritisch
vermogen koppelen ze bovendien aan de idee dat modejournalistiek thans vooral
descriptief te werk gaat.49 Die observaties zijn echter niet gebaseerd op empirisch
onderzoek, enkel op contemporaine ervaringen van modeonderzoekers. Wanneer men
dergelijke aannames longitudinaal bekijkt, wordt nuance mogelijk. Figuur 2 toont de
ontwikkeling van het aantal waarderingen in de collectierecensies van NYT en IHT in de
afgelopen zestig jaren. De geschreven modejournalistiek in kwaliteitskranten neemt aan
het einde van de twintigste eeuw toe aan evaluatief gehalte. Modejournalistiek is
vandaag opmerkelijk evaluatiever georiënteerd dan in de naoorlogse periode. De
volgende subhoofdstukken behandelen de (dis)continuïteiten waarmee critici de criteria
voor hun positieve of negatieve oordeel rechtvaardigden.

Figuur 2 Het totale aantal positieve en negatieve waarderingen in collectierecensies, NYT
en IHT (1949-2010)

48
49

McRobbie (1998), 173.
Kawamura (2005), 81; Pouillard (2013).
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4.2.2 Van schoonheid tot functionaliteit: criteria van dalend belang in
collectierecensies
In 1949 applaudisseerde Lucie Noël van IHT voor de nieuwe collectie van Madame Grès,
omdat “[h]er beautiful collection is simple, feminine, wearable and, as usual, extremely
intricate in cut despite its apparent simplicity”.50 In één recensie combineerde Noël
meerdere criteria die doorheen het gros van de onderzoeksperiode steeds minder
voorkwamen, namelijk ‘schoonheid’, ‘vrouwelijkheid’, ‘functionaliteit’ en ‘vakmanschap’
(Figuur 3).

Figuur 3 Criteria van dalende legitimiteit in collectierecensies, NYT en IHT (1949-2010)

50

L. Noël (1949) Capes, Kimonos and Boleros Distinguish Fashion Shows. IHT, 15 februari, 5, mijn nadruk.
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4.2.2.1

Schoonheid
[T]he houses of Patou and Dior, concentrated on making
beautiful clothes, M. Crahay made the most beautiful of
all.
Anoniem, NYT, 195951

Schoonheid leed erg onder een tanende legitimiteit. In de journalistieke
beoordelingspraktijk van NYT en IHT was schoonheid een kernwaarde tot 1969-1970.
Journalisten apprecieerden collecties die zij “beautiful”, “pretty”, “handsome” of
“flattering” achtten. Ook in de vooroorlogse periode was schoonheid al een cruciaal
criterium. Zo prijst Vogue in 1919 de silhouet vanwege “[t]he search for the new, the
beautiful, and the becoming”.52
De idee dat modieuze kledij flatterend moet zijn, is cruciaal. “Flattering” valt als
persoon- en lichaamgebonden vorm van schoonheid onder het hoofdthema schoonheid.
In 1949-1950 en 1959-1960 bouwden journalisten hun eis om het lichaam van de drager
mooier te maken vaak rond twee elementen: de grootte van het lichaam en de leeftijd.
Ook het lichaam dat buiten de geëtste lijnen kleurde, moest bediend worden door de
ontwerpermode. Eugenia Sheppard prees alvast de Lanvin-collectie uit 1959 omdat
“[t]he average woman, long or short, skinny or not so, can see herself looking divine in a
dozen or more costumes, the acid test of a collection”.53
Vanaf het referentiejaar 1979-1980 was de ster van schoonheid tanende. De
legitimiteit van dit rechtvaardigingscriterium bereikte uiteindelijk in de laatste twee
referentiejaren haar dieptepunt. In 2010 suggereerde Suzy Menkes in een negatieve
recensie van de Rochas-collectie alvast dat in de eenentwintigste eeuw schoonheid niet
meer voldoet voor goede ontwerpermode, omdat de collectie “surely needs a more
certain signature than prettiness”.54

Anoniem (1959) Paris: The Crahay Silhouettes That Stole the Show. NYT. 26 februari, 7.
Anoniem (1919) The début of the new line. Vogue. Februari 53(3), 45.
53
E. Sheppard (1959) Lanvin Castillo’s new cut has bias band at hems. IHT. 21 juli, 1 en 4 (1).
54
S. Menkes (2010) Elegant androgyny. IHT. 30 september, 17.
51
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4.2.2.2

Vrouwelijkheid en Elegantie
Dresses have such wistful, womanly shoulders that you
could weep.
Eugenia Sheppard, 195955

Het belang van Vrouwelijkheid en Elegantie in de recensiepraktijk van de voor- en
naoorlogse periode bewoog zich vaak in dezelfde betekenissfeer als het criterium
schoonheid.56 Journalisten zijn immers “wholeheartedly in favor of clothes that are
feminine and flattering”.57 Elizabeth Wilson meent dat mode geobsedeerd is met gender.58
De voorbeelden waarin modieuze kledij refereert aan vrouwelijkheid en mannelijkheid
zijn legio.59 Hoewel hedendaags modeontwerp vrouwelijkheid nog steeds op diverse
manieren representeert, deden toonaangevende journalisten in 1949-1950 en 1959-1960
opmerkelijk vaak een beroep op de idee dat modieuze kledij vrouwelijk moet zijn.
In de latere referentiejaren daalde de legitimiteit van dit verantwoordingscriterium.
Wanneer journalisten aandacht besteedden aan vrouwelijkheid gebeurde dat vaak in het
kader van power dressing en de nieuwe professionele context waar vrouwen zich in
bevonden.60 In het kader van het derde deel van dit proefschrift en van het
verantwoordingscriterium Mode als intellectuele praktijk is het boeiend dat
journalisten vrouwelijkheid aan het einde van de twintigste eeuw opvoerden als een van
de thema’s waarover ontwerpers moeten reflecteren in hun ontwerppraktijk. Zo werd in
1999 een collectie geprezen die “notions of what the world interprets as feminine”
onderzocht.61
In de naoorlogse periode was ook elegantie een belangrijk criterium. Bovendien
connoteert vrouwelijkheid de opvatting dat elegantie belangrijk is in ontwerpermode.

E. Sheppard (1959) New Paris Fashions are young and feminine. IHT. 29 juli, p. 1 en 6 (6).
In dit kader is het belangrijk op te merken dat Schoonheid meer voorkomt in recensies van damescollecties
(Figuur 1 Appendix I).
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Anoniem (1959) Paris: Crahay’s styles for fall are feminine and polished. NYT. 29 juli, 7, mijn nadruk.
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Wilson (2003), 117.
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In de modegeschiedenis kan men talrijke voorbeelden vinden van elementen in damesmode ontleend aan
mannenkledij. Crane (2000) verwijst bijvoorbeeld naar de Dress Reform-beweging in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Ook in het begin van de twintigste eeuw refereerden couturiers, zoals Poiret en Chanel,
uitvoerig aan de mannenmode in hun vrouwencollecties. Steele (1998); Troy (2003). Voor een heldere inleiding
tot het thema zie het vierde hoofdstuk Women’s cloting behavior as nonverbal resistance: Symbolic boundaries,
alternative dress, and public space in Crane (2000), pp. 99-131.
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Zo schrijft IHT dat “there is to be unmistakable ‘something’ in the models that make
Lanvin clothes outstanding the world over. They are feminine and at times highly
elegant”.62
Voor zowel vrouwelijkheid als elegantie geldt dat journalisten zich hier vooral op
beriepen in 1949-1950 en 1959-1960 bij het recenseren van couturecollecties (Figuur 5,
Appendix I). Beide verantwoordingscriteria komen in de naoorlogse periode voor in
besprekingen van collecties getoond in Parijs en Italië, terwijl elegantie en
vrouwelijkheid doorheen heel de onderzoeksperiode minder voorkomen in recensies
van New York-collecties (Figuur 6 en 7 Appendix I).

4.2.2.3

Vakmanschap
Everyone was a real gem. Each was beautifully cut and
exquisitely made.
Carrie Donovan, 195963

Journalisten hechtten voornamelijk in het referentiejaar 1949-1950 groot belang aan
Vakmanschap en Technische modekunde. Maar een goede techniek werd ook in de
vooroorlogse periode al gezien als een belangrijke sleutel tot een succesvolle collectie.
In de tweede helft van de twintigste eeuw verminderde de legitimiteit van
vakmanschap in de journalistieke beoordelingspraktijk. In oktober 1979 verdedigde een
journalist van IHT Thierry Muglers prȇt-à-porter-collectie, die andere commentatoren
bekritiseerden vanwege het gebrek aan technische vaardigheden: “Some purists argue
that he does not know his trade too well. In our day and age, that might pass for a
compliment”.64
Vooral in de journalistieke beoordelingspraktijk van ready-to-wear-collecties
nam het belang van vakmanschap af en die afname is voor dit type mode ook
blijvend. Aan het einde van de twintigste eeuw neemt de legitimiteit van dit
verantwoordingscriterium wel weer toe in recensies van couturecollecties (Figuur 3
Appendix I). In de naoorlogse periode hanteerden ze het thema vaak in
besprekingen van collecties gepresenteerd in Parijs (Figuur 4 Appendix I). Het is dan
ook voornamelijk in de recensies van collecties die in deze stad getoond worden dat
de daling zich toont van de legitimiteit van vakmanschap als
verantwoordingscriterium.

Anoniem (1949) Optical-Illusion Effect Marks New Paris Spring Collection. IHT. 11 februari, 5.
C. Donovan (1959) Fashion Trends Abroad Paris: Nina Ricci May Prove a Sleeper. NYT. 28 januari, 5.
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4.2.2.4

Functionaliteit
Yves St. Laurent has revived hobble skirts. […]
Mannequins seemed to walk pretty easily, but how they
will sit down is another matter.
Eugenia Sheppard en Hebe Dorsey, 196065

Een van de universele functies van kleding is het lichaam beschermen tegen
natuurelementen. Omdat mode bovendien een belichaamd cultureel object is, geworteld
in de lichamelijkheid en sensitiviteit van zowel kleding en menselijk lichaam als
materiële drager,66 kan men verwachten dat Functionaliteit (met deelthema’s als
‘comfort’, ‘draagbaarheid’ en ‘mode voor de praktische aspecten van het dagelijkse
leven’) een rol speelt in kwaliteitsbepalingen. In de tweede helft van de twintigste eeuw
besteden journalisten een wisselende aandacht aan het thema. Functionaliteit was
echter nooit zo belangrijk als in 1949-1950. Toen roemde men Worths avondjurken
vanwege “[…] their practical features”.67
In de naoorlogse periode haalden NYT- en IHT-journalisten functionaliteit vaak aan
als verantwoordingscriterium in het kader van de toenemende mobiliteit door openbaar
vervoer en de luchtvaart. Een korte avondjurk van Christian Dior
will be greeted with enthusiasm by American women driving their own car and by
commuters. Here in Paris it will enable many women to dress for dinner and brave
a return home by Metro without appearing a target for jibes and irony68.

Kortom: in de tweede helft van de twintigste eeuw kende functionaliteit een
wisselende legitimiteit als criterium ter verantwoording van journalistieke
waarderingen.

E. Sheppard en H. Dorsey (1960) Round-up of Paris couture showings. IHT. 6 augustus, 8.
Zie J. Entwistle (2000) The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory. Londen: Polity Press;
Kawamura (2005).
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4.2.3 Van persoonlijke identiteit tot traditie: criteria van toenemend
belang in collectierecensies
De vorige sectie beschreef hoe journalisten zich in de tweede helft van de twintigste
eeuw steeds minder beriepen op onder andere schoonheid, vakmanschap en elegantie.
Voornamelijk vanaf het referentiejaar 1989-1990 treden andere verantwoordingscriteria
op de voorgrond. Modejournalisten verwachten dan bijvoorbeeld dat ontwerpers een
eigen stijl ontwikkelen en trouw blijven aan deze persoonlijke stempel doorheen hun
carrière (Figuur 4).

Figuur 4 Criteria van toenemende legitimiteit in collectierecensies, NYT en IHT (1949-2010)

4.2.3.1

Persoonlijke identiteit van een ontwerper
[T]he show was missing a designer I.D. card.
Suzy Menkes, 200069

In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw werd de idee dat ontwerpers en
modehuizen een hoogstpersoonlijke stijl moeten ontwikkelen erg belangrijk in de

69

S. Menkes (2000) Modern Sexy: A Question of Exposure? IHT. 4 oktober, 10.
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journalistieke beoordelingspraktijk. Soms verwachten journalisten een individuele
stempel van de ontwerper op vlak van de materiële modeproductie (in onder andere
silhouet, vakmanschap, gebruikte stoffen), maar meer nog op vlak van de symbolische
productie of het imago van de ontwerper. Zo waardeerde Suzy Menkes de
mannencollectie van Rick Owens omdat “the designer has the ability to create magical
realism from clothes that are stamped with his image”.70 Ook van ontwerpers die de
originele stichters van modehuizen vervangen, verwachten journalisten dat zij een
individuele stempel drukken op de collecties. Cathy Horyn verwierp in Struggling to Stay
Relevant on Planet Paris de collectie die Ricardo Tisci ontwierp voor Givenchy. Ze
hanteerde het criterium van de persoonlijke identiteit van een ontwerper op impliciete
wijze: “But the Givenchy show, another multicultural experience, just felt naïve.
Riccardo Tisci pushed too hard to have […] a hip, contemporary style. […] But is it his
style?”71 Als ontwerpers zich té ver van hun eigen stijl bewegen, volgen er net zo goed
negatieve recensies. Zoals Lamont voorspelde, articuleren journalisten de nieuwe eis tot
persoonlijke identiteit duidelijk wanneer ontwerpers de verwachting niet inlossen.

4.2.3.2

Oorspronkelijkheid

He combined the best of recent Prada and Lanvin […] it
was hard to detect just what Mr. Lim, […] brought to the
party this season.
Eric Wilson, 200972

Eén invulling van Oorspronkelijkheid is nauw gelinkt aan de eis van een persoonlijke
ontwerpersstijl (zie supra) en aan de journalistieke hang naar traditie aan het einde van
de twintigste eeuw (zie infra). In toenemende mate vragen journalisten dat ontwerpers
trouw blijven aan de stijl waarmee ze worden geïdentificeerd. De bestudeerde pers uit
de waarde die het hecht aan oorspronkelijkheid door scherpe veroordelingen van
modecollecties die zij beschouwen als een flauw afkooksel van het werk van andere
ontwerpers. Er is immers “something frustrating about a collection built on another
house’s foundations”.73
In de naoorlogse periode was het nochtans wel toegestaan voor (niet-Parijse en
jonge) ontwerpers om inspiratie te zoeken bij een aantal trendsettende couturiers. In

S. Menkes (2009) Rick Owens: The Designer Behind the Trends. IHT. 29 juni, 14, mijn nadruk.
C. Horyn (2009) Struggling to Stay Relevant on Planet Paris. NYT. 2 juli, 1, mijn nadruk.
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Londen waardeert NYT de collectie van de jonge couturier Michael omdat hij een
mantelpakje aanbiedt dat lijkt op een ontwerp van de Parijse couturier Christobal
Balenciaga:
[t]hree-quarters of his collection was devoted to suits and all were based on the
now world-renowned Balenciaga shape. […] he managed to make each one look
fresh and desirable. Michael would be an excellent couturier for any woman who
wanted the Balenciaga type of suit.74

Vanaf 1979-1980 veranderde de opinie van de modejournalisten van NYT en IHT. Nu
verwachten ze dat goede ontwerpermode zich niet laat inspireren door andere
ontwerpen zonder ze grondig te bewerken. De klaagzang van Cathy Horyn vatte de
negatieve houding tegenover het gebrek aan oorspronkelijkheid samen: “Why do
designers need to follow someone else’s style? And do they actually think the fashion
crowd won’t notice?”75
In 1999 oordeelt Menkes negatief over een collectie van Jill Sander: “Here’s the
problem. [Jill] Sander’s design trajectory seems to follow the siren call of Rei Kawakubo
of Comme des Garcons. […] And Kawakubo got there first.”76 Dat citaat illustreert een
andere betekenisdimensie van het oorspronkelijkheidscriterium. Aan het einde van de
twintigste eeuw benadrukken journalisten in toenemende mate de herkomst van een
modestijl of modepraktijk. De journalisten van NYT en IHT verspreiden de legitimiteit
van deze interpretatie van oorspronkelijkheid door een belangrijke retorische strategie.
Doorheen de tweede helft van de twintigste eeuw traceren modejournalisten de
herkomst van een modestijl. Bourdieu herinnert er aan dat dergelijke praktijk een
belangrijke heuristiek aanreikt voor de herkenning van een veld. In de laatste twee
referentiejaren intensifieerden de referenties aan de originele ontwerper. Bovendien
werd het een belangrijke strategie om op impliciete wijze een collectie negatief af te
schilderen. Vaak gebeurde dat in een context waar het veranderingsgehalte van de
gepresenteerde kledij op de rooster wordt gelegd. Zo verwerpt Suzy Menkes in 1999 op
impliciete wijze de collecties van jonge ontwerpers in Parijs. Ze herinnert de lezer aan
de historische afkomst van de gepresenteerde stukken in de beweging van le style

Anoniem (1959) Fashion Trends Abroad London: Showings of Stiebel and Michael. NYT. 6 februari, 5.
C. Horyn (2000) Galliano Lets His Diors Rip (and Zip). NYT. 11 oktober, 11.
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destroy, die voornamelijk bekend werd door Japanse en Belgische ontwerpers in Parijs in
de vroege jaren tachtig en vroege jaren negentig.77
[e]ach new generation has to explore its own fashion territory. But this particular
seam has been stitched and unpicked so many times by so many designers.
Deconstructivist fashion - meaning raw clothes that often seem deliberately like
works in progress - goes back at least 35 years to Sonia Rykiel's visible outside
seams in the 1960s, Karl Lagerfeld’s ‘le flou’ or fluid, hem-free dresses, to Punk
interpreted by Zandra Rhodes. You could actually trace the line even further back
to the dresses patterned with trompe l’oeil tears and rips that Elsa Schiaparelli
showed in the Surrealist period in the 1930s. And see the juggling with flat-plane
shapes and volumes rooted in Cubism and Art Deco. [---] But isn’t it time designers
decided to put all those external stitches, raw edges, and the puzzle of pattern
pieces right back together again? And create a new construction for the fashion
world.78

In 1999-2000 en 2009-2010 lieten journalisten geen moment voorbijgaan om de lezer
te informeren over de originele uitvinder van een stijl. De beste modestijl is steeds die
van de eerste trendsetter. De stijl die daarna komt, kan bijna nooit tippen aan het
origineel.

4.2.3.3

Tijdscriteria in ontwerpermode

Vanaf de laattwintigste eeuw hanteren modejournalisten opvallend meer criteria die
refereren aan tijdsdimensies en de manieren van omgaan met heden, verleden en
toekomst. Zo verklaren ze de richting van hun waarderingen door zich in toenemende
mate te beroepen op het al dan niet navolgen van de traditie van een modehuis. Deze
stijging houdt verband met de grotere aandacht die journalisten besteden aan (de
representatie van) het verleden. Ook de criteria ‘van het heden’ en ‘gericht op de
toekomst’ winnen aan belang winnen als verantwoordingscriteria. (Figuur 5)

Voor besprekingen en interpretaties van de deconstructiestijl in de onwerpermode van de jaren tachtig en
negentig, zie H. Clark (2012) Conceptual Fashion. In: In: A. Geczky and V. Karaminas (eds.) Fashion and Art.
Oxford, Berg: 67-75; B. Vinken (2005) Fashion Zeitgeist: Trends and Cycles in the Fashion System. Oxford: Berg. Gill
(1998) legt uit hoe de naam ‘deconstructiemode’ of ‘le style destroy’ gelinkt is aan de deconstructiebeweging in
de postmoderne filosofie. A. Gill (1998) Deconstruction Fashion: The Making of Unfinished, Decomposing and
Re-assembled Clothes. Fashion Theory. 2(1), pp. 25-49.
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Figuur 5 Criteria van toenemend belang in collectierecensies, NYT en IHT (1949-2010)

 Traditie

The designer Stefano Pilato took the YSL heritage,
abstracted it, or absorbed it into his severe summer vision.
Suzy Menkes, 201079

In de tweede helft van de twintigste eeuw verlieten steeds meer oorspronkelijke
stichters van modehuizen het toneel. In de eerste decennia van de ontwerpermode in
Parijs werden couturiers vaak opgevolgd door familieleden. Dit veranderde in de
naoorlogse periode. Bij het vertrek van twee boegbeelden van de naoorlogse couture,
Christian Dior en Gabrielle Coco Chanel, volgden ingehuurde ontwerpers hen op.80 Deze
opvolgingspraktijk kan succesvol zijn in modeontwerp, menen Bourdieu en Delsaut:

S. Menkes (2010) Looking for a new elegance. IHT. 26 juni, 11.
Christian Dior stierf plots in 1957. Hij werd opgevolgd door Yves Saint Laurent van 1957 tot 1960. Omdat hij
zijn legerdienst moest vervullen, werd Saint Laurent vervangen door Marc Bohan die bij het huis van Dior
bleef tot 1989. Van 1989 tot 1996 nam Gianfranco Ferre het over, om opgevolgd te worden door John Galliano.
Deze laatste werd ten slotte op staande voet ontslagen in 2012, waarna de Belgische ontwerper Raf Simons aan
zet kwam. Gabrielle Coco Chanel stierf in 1971 en werd tussen 1971-1973 opgevolgd door Gaston Berthelot en
Roman Esparza. Vanaf 1973 namen Yvonne Dudel en Jean Cazaubon het over, om in 1978 vervangen te worden
door Philippe Guibourgé. In 1983 nam uiteindelijk de huidige ontwerper van het huis van Chanel het roer
over: Karl Lagerfeld.
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“wat Dior maakt, is niet het biologische individu Dior, niet het huis van Dior, maar het
kapitaal van het huis van Dior dat handelt in de gedaante van een singulier individu die
enkel Dior kan zijn”.81
Wanneer journalisten in de late twintigste eeuw zich in hun oordeel steeds vaker
baseren op het navolgen van Traditie, gebeurt dit vaak bij het recenseren van collecties
die ontworpen werden door de opvolgers van oorspronkelijke ontwerpers. De opkomst
van traditie en het bijbehorende thema heritage uitte zich in 1979-1980 en 1989-1990
eerst in recensies van couturecollecties, waarna het belang van traditie zich ook
verspreidde naar de beoordelingen van ready-to-wear-recensies (Figuur 8 Appendix I). Zo
prees Jessica Michault de ready-to-wear-collectie die Rossella Jardini ontwierp voor
Moschino omdat de kledij “completely in keeping with the distinctive DNA of the
brand” was.82
Zowel het criterium van de ‘persoonlijke identiteit van een ontwerper’ als het thema
‘oorspronkelijkheid’ vinden weerklank in de eis om de traditie van een ontwerper of
modehuis na te leven. Aan het einde van de twintigste eeuw willen journalisten niet dat
opvolgers de gevestigde stijl van de voorganger slaafs volgen. Men verwacht veeleer een
balans tussen trouw blijven aan de huisstijl en een persoonlijke stempel drukken op de
collectie. Volgens de recensie met titel Taking on the Legacy of Yves Saint Laurent sloeg
Alber Elbaz de bal mis, omdat hij te weinig eigen inbreng toonde:
Instead Elbaz […] seemed intimidated by the task - and by the 40 years of archives.
When very young models stumbled down the runway […] wearing the knickers
that Elbaz brought back from the fashion dead, it looked like a rummage through
Mom’s closet.83

 Het Verleden

An exceptional collection. There was nothing costume or
historical about the short coats.
Suzy Menkes, 201084

Wanneer journalisten een verklaring geven voor positieve of negatieve oordelen,
zeggen zij in de tweede helft van de twintigste eeuw steeds vaker iets over het feit of
(een element in) de collectie al dan niet tot het verleden behoort. Doorheen de hele

Bourdieu en Delsuat (1975), 21.
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onderzoeksperiode erkennen modejournalisten dat ontwerpers vaak inspiratie halen uit
historische stijlen. Zij staan dergelijke terugblik toe, zolang ontwerpers het gehanteerde
(mode)verleden bewerken om met de collecties het huidige modemoment uit te
drukken. In IHT vindt Paulette “inspiration in the Middle Ages for her 1950-51 collection”, wat leidt tot lof omdat “this is never done ostentatiously”.85
In latere referentiejaren blijven modejournalisten positieve recensies duiden met de
idee dat goede mode historische referenties up-to-date maakt. Wanneer journalisten
menen dat ontwerpers er niet in slagen het modeverleden te overstijgen, volgen er
steevast negatieve recensies. Letterlijke reproducties van het (mode)verleden worden
niet gewaardeerd. In 1979 gaf een NYT-journalist de voorkeur aan Amerikaanse en niet
aan de Franse ontwerpers. Zij zouden immers enkel elementen uit de modegeschiedenis
kopiëren.
Yet, while American designers […] just hint at the past, most Parisian designers hit
you over the head with it. For instance, a Bill Blass suit or an Oscar de la Renta dress
may vaguely recall Balenciaga designs of the early 60's, but in Paris Karl
Lagerfeld’s new minidress smacks of Courrèges revisited.86

In het gewijzigde modelandschap van de laattwintigste eeuw waar historische
revivals elkaar steeds sneller opvolgen, articuleren modejournalisten op cassante wijze
de demarcatie tussen ‘goede’, gemoderniseerde revivals en ‘slechte’ revivals. Christophe
Decardins collectie “did punk -- and not even an improvised version of the ‘70s look, but
a dead-straight one […] Yikes.”87 Dit citaat illustreert het verschil dat journalisten vaak
maken tussen een herinterpretatie van het verleden en een regelrechte kopij. Het
gemaakte onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ manieren om om te gaan met het
(mode)verleden dient als ultiem onderscheid tussen mode en niet-mode. Terwijl
modeontwerp dat inspiratiebronnen uit het verleden weer van het huidige moment
maakt nog steeds geldt als mode, worden collecties en ontwerpers die “get just plain lost
in the past”88 veroordeeld tot een status van niet-mode (zie infra).
Aan het einde van de twintigste eeuw ontwikkelen journalisten een aantal
betekenisvolle termen die steevast negatieve attitudes tegenover het (mode)verleden
etaleren. Met het gebruik van deze modewoorden trachten journalisten krachtige
symbolische grenzen te trekken tussen goede mode en slechte mode en ook in mindere
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mate tussen mode en niet-mode. Costume, nostalgia, retro en vintage zijn modewoorden
die het gebruik van het verleden in modeontwerp uitdrukken. Voor al deze semantische
werkmiddelen geldt dat zij geen temporele lading hadden vóór 1979-1980 en dat deze
termen in het modemedia-discours van de laattwintigste eeuw een andere betekenis
dragen dan voorheen.
In de naoorlogse periode was costume een neutrale term die vaak descriptief werd
ingezet. Costume verwees naar een outfit, zoals in “[a] black bolero is worn for outdoor
wear with this costume”.89 Vanaf 1979-1980 begonnen journalisten de term meer
evaluatief in te zetten, hoewel zij costume toen voornamelijk hanteerden in de betekenis
van “costumey garments”90 (refererend aan het theater, het spektakel) of niet-westerse
kledij. In 1989-1990 ontwikkelt de temporele betekenis van costume zich en verdwijnt elk
gebruik van costume als een neutraal concept. Ralph Lauren biedt een collectie aan waar
“nothing looks like a costume. The themes have been integrated into a contemporary
look and the collection is a smash.”91 Pas vanaf het volgende referentiejaar domineert de
tijdsinvulling van het concept. Vaak krijgt costume haar temporele negatieve lading
doordat journalisten de notie in tegenstelling gebruiken met andere positief
beoordeelde tijdsconcepten, gerelateerd aan het heden of de toekomst. Zo oordeelt
Menkes over de collectie van Josephus Thimister dat
[i]t is so very hard to take an Old Russian theme without making it seem like
costume, but […] the point about Thimister’s inspirations is that they all lead to the
same place: modernity. And that makes him a designer of growing strength.92

Het modewoord retro dekt enkel een temporele lading. Opnieuw wijst retro op een
veelal negatieve houding tegenover collecties. Er wordt voor het eerst gewag gemaakt
van retro in 1979-1980. Vanaf het volgende referentiejaar neemt het gebruik toe. In 1990
waardeerde Ann-Marie Schiro Zang Toi’s collectie, omdat het “harks back to an earlier
age without being retro.”93
Het journalistieke gebruik van retro drukt de idee uit dat modieuze kledij het
verleden als schatkist mag openen zolang ontwerpers ervoor zorgen dat het publiek de
gevonden schatten niet zonder meer aantrekt. Suzy Menkes oordeelt in 2010 dat
“[u]sing retro ideas is a skill […] of absorbing, rather than reflecting, an inspiration. […]
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the occasional flash of a brightly colored silk scarf […] suggested the 1970s without ever
tumbling into retro.”94
Nostalgia is het derde temporele concept dat aan het einde van de twintigste eeuw
werd ingezet in de journalistieke recensiepraktijk. Voorheen besteden journalisten
nauwelijks aandacht aan het begrip nostalgie in mode. De beste modes, schrijft IHT,
“come in the new modern look without any sobbing over the past. […] nostalgia is sick.
In fashion, unfortunately, it’s a disease that’s all too easy to catch”95. Opnieuw heeft het
begrip een negatieve connotatie.
Ten slotte refereerden journalisten vanaf het einde van de twintigste eeuw ook aan
vintage als temporeel concept dat verwijst naar het verleden. Vintage is het enige
temporele begrip dat refereert aan het verleden en dat journalisten toch enigszins
waarderen. Dat heeft te maken met de relatie die de term heeft met de persoonlijke stijl
van een ontwerper en de oorspronkelijke initiator van een modestijl. De verwijzing naar
het eigen modeverleden is immers een minder grote modeschande dan inspiratie
opdoen uit andermans werk. Het volgende citaat illustreert de relatie tussen de
betekenis van vintage en de persoonlijke stijl van een ontwerper. In 1989 apprecieerde
Carrie Donovan de collectie van Yves Saint Laurent “who is up to something big” omdat
“the first suits. They look like vintage Saint Laurent, magnificently tailored jackets with
shoulders as broad and square as boards.”96
Eén groot verschil tussen de modewoorden die het verleden representeren eist de
aandacht op: de notie costume draagt een veel negatievere lading dan de andere termen.
De pers beschouwt collecties die het bestempelt als retro, vintage of nostalgisch nog
steeds als modieus of binnen de symbolische grenzen van de ontwerpermode al
beschouwt ze dat soort collecties weliswaar als een slechtere vorm van modieuze kledij.
Collecties die journalisten beschrijven met de term costume worden als niet-mode
beschouwd.
Aan het einde van de twintigste eeuw menen modejournalisten echter dat de beste
vorm van ontwerpermode geen enkele relatie aangaat met het eigen verleden. In een
recensie van de Armani-collectie bespreekt Bernadine Morris wat retailers (en zijzelf)
verwachten van ontwerpermode:
Nostalgia for the 1960’s, which has blanketed many shows, is not enough, they
believe; what fashion needs is a road to the future. Armani has provided it. […] The
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dresses are not revivals of stiff Courreges shifts or the limp Vionnet bias cut. They
do not look like flapper dresses.97

Journalisten benadrukken dus vaak dat de ideale ontwerpermode een praktijk is die
“something original and modern with no references to the past” 98 levert. In de laatste
twee referentiejaren articuleren journalisten bovendien voornamelijk negatieve
waarderingen door te verwijzen naar het gebruik van het (mode)verleden (Figuur 11
Appendix I). Met andere woorden, de idee dat ontwerpermode het verleden beter
volledig achter zich laat, wordt ondersteund door collecties die dit niet (voldoende)
doen impliciet en expliciet te verwerpen.
De illustraties in deze sectie tonen dat modejournalisten vaak het verleden hanteren
als verantwoordingscriterium in tegenstelling tot andere tijdsconcepten. Criteria die
uitdrukken dat ontwerpers ‘het heden’ representeren, zijn hier één van.
 Het Heden

An exceptional Dior collection […] showed John Galliano
[…] leaping over hurdles of history to land in the present
and deserving of the audience’s roar of approval.
Suzy Menkes, 201099

Een criterium dat aan belang wint in journalistieke evaluatiepraktijken tijdens de
tweede helft van de twintigste eeuw is de idee dat ontwerpers met hun collecties het
huidige moment, het Heden moeten representeren. Met omschrijvingen als
contemporary, current, for the present moment, up-to-date en de temporele invulling van
modern articuleren journalisten hun wens dat ontwerpermode uiting geeft aan ‘het nu’.
In 1979 waardeerde Bernadine Morris de collecties in Londen omdat de jurken niet
het verleden noch de verre toekomst representeren: “the dresses don’t look back to the
1940’s or ahead to the 21st century. They look like clothes for women to wear today, and
that is sufficient.”100
Wanneer ontwerpers er niet in sloegen het heden uit te drukken in hun collecties,
volgden negatieve evaluaties. In 2010 hanteerde Cathy Horyn een retorische vraag om

B. Morris B (1990) Armani: Dresses Need Shorts. NYT. 12 oktober, B4.
S. Menkes (2000) 15 februari, 8.
99
S. Menkes (2010) Liberty vs. Libertine. IHT. 5 maart, 9.
100
B. Morris (1979) London’s Fashion Star Raises Understatement to a Fine Art. NYT. 4 april, 5, mijn nadruk.
97
98

125

de collectie van John Galliano voor Dior impliciet te veroordelen: “the question is
whether he can find expression in the purely contemporary.”101
Vaak beriepen journalisten zich op de notie van het moderne om hun appreciatie voor
het heden te articuleren. Hoewel de pers dit thema weliswaar ook begreep in het kader
van het moderne in de kunsten (met de nadruk op vormelijke aspecten en niet op het
ornament),102 gebruikten ze het voornamelijk als een temporeel begrip. Figuur 5 toont
echter enkel de instanties waarin journalisten ‘modern’ hanteerden in de betekenis ‘van
het huidige moment’.
 De Toekomst
Like all powerful designers, Ghesquiere is of his moment.
[…] the designer […] is the hot tip to take fashion forward.
Suzy Menkes, 2000103

De tijdsdimensie van de Toekomst speelt in toenemende mate een rol in het beoordelen
van ontwerpermode. Voornamelijk in recensies van ready-to-wear-collecties neemt het
belang van de nabije toekomst als evaluatiecategorie toe (Figuur 9 Appendix I). In de
bestudeerde recensies wenst de pers echter niet dat ontwerpermode haar tijd voor is,
zodat zij enkel de (verre) toekomst uitdrukt. Journalisten verwachten dat ontwerpers
een collectie presenteren die overeenstemt met het heden én de blik op de toekomst
richt. De pers gebruikte de tijdsdimensie van de toekomst dus niet als
evaluatiecriterium op zich, maar wel in relatie tot een heden dat zich losweekt van het
(mode)verleden. Zo was “[t]he Milan season, which closed on Monday, […] the strongest
for a long period. […] the major designers wisely left behind the past to build fashion’s
future.”104
Vanaf het referentiejaar 1989-1990 maakten journalisten met het thema forward vaak
gebruik van de metafoor van de voorwaartse beweging om het belang uit te drukken
van een heden dat zich op de toekomst richt. Wanneer ontwerpers die eis niet naleven,
worden ze negatief geëvalueerd. In de Yves Saint Laurent-collectie “there was
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something that relentlessly drew the collection back to old-style couture, rather than
forward to 2000.”105
 Samenvatting
De tijdsdimensie van (de representatie van) het verleden maakte opgang in de
journalistieke recensiepraktijk van de voorbije zestig jaar. Tijdens de hele
onderzoeksperiode staan journalisten het gebruik van het verleden toe op voorwaarde
dat ontwerpers de historische inspiratie moderniseren. Kortom: ontwerpers moeten iets
aan het verleden toevoegen, om hun ontwerppraktijk aan de minimale voorwaarden
voor het heden te laten voldoen en om bij de mode zelf te horen. Aan het einde van de
twintigste eeuw hadden modejournalisten een steeds negatievere houding ten aanzien
van het gebruik van het modeverleden als inspiratiebron. Idealiter kijkt ontwerpermode
helemaal niet over de schouder, maar focust zij op het heden en de toekomst van de
mode, die als thema’s dan ook toenemen in de journalistieke beoordelingspraktijk.
Modejournalisten verwachten dat ontwerpermode een lineair pad van verandering
bewandelt, waarbij steeds iets wordt toegevoegd aan de vorige stap in het proces. Dat
bestendigt mijn observatie van het groeiende belang van een op-de-toekomstgeoriënteerd heden. Tijdens de hele onderzochte periode uiten journalisten vaker dat
mode een lineair fenomeen is dan dat ze uiten dat ontwerpermode uit cyclische
veranderingen zou bestaan. Zo schrijft Vogue in 1924 dat “[t]he mode […] has become,
more and more, an evolution, a well-defined progression, a matter of clever detail
cleverly applied”.106 Ook in de naoorlogse periode is de opinie van modejournalisten in
overstemming met die van ontwerpers. Couturiers meenden vaak tijdens de Eeuw van
de Mode dat hun ontwerppraktijk gestoeld was op progressie. (H3) Zo krijgt Jules Crahay
in 1959 lof toebedeeld in IHT voor zijn uitspraak dat “[f]ashion is continuity, the chain of
events inevitably linked together.”107 Die mening neemt bij journalisten aan het einde
van de twintigste eeuw wat toe (Figuur 10 Appendix I). In 2010 stemt Cathy Horyn in
met het belang van lineaire modeverandering, omdat “fashion is a long-term
proposition”108, waarbij de persoonlijke stijl van een ontwerper de bakermat is van
mode-evolutie. Ontwerpers in de nieuwe modecultuur wortelen hun ontwerppraktijk
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echter in historische revivals. Journalisten oordelen uiterst negatief over cyclisch
veranderende ontwerpermode in de laatste twee referentiejaren en dat voornamelijk
wanneer ze menen dat deze revivals niets toevoegen aan het verleden van de mode.
Kortom: verantwoordingscriteria gebaseerd op tijdsdimensies worden in de tweede
helft van de twintigste eeuw steeds belangrijker instrumenten om het lezerspubliek uit
te leggen waarom een collectie een specifieke evaluatie verdient. Het heden is daarbij
zowel de toetssteen van het gebruik van het verleden als van het presenteren van
collecties die voor zijn op hun tijd.

4.2.3.4

Ontwerpermode als intellectuele praktijk

Een van de opmerkelijkste stijgingen in de legitimiteit van journalistieke
verantwoordingscriteria is de idee dat de creatie en presentatie van ontwerpermode een
intellectuele praktijk is (Figuur 6). Voornamelijk vanaf 1999-2000 en 2009-2010 zijn
enkele belangrijke voorwaarden in dit criterium voor goede ontwerpermode: het
vertellen van een verhaal aan het publiek (d.i.: de collectie schept een narratief kader
voor de gepresenteerde objecten), weloverwogen en doordacht zijn (d.i.: de collectie eist
dat het publiek nadenkt voor het de collectie vat) en kritisch staan tegenover
ontwikkelingen in de bredere samenleving (d.i.: externe reflexiviteit) en tegenover
situaties binnen het modesysteem zelf (d.i.: interne reflexiviteit). Zo verwacht Suzy
Menkes van de ontwerpermode dat “[it was] so intellectually brilliant that it took your
breath away.”109
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Figuur 6 Waarderingen gebaseerd op ‘Modeontwerp als intellectuele praktijk’ in
collectierecensies, NYT en IHT (1949-1010)

Die visie is nieuw aan het einde van de twintigste eeuw en deed voor het eerst haar
intrede in collectierecensies van ontwerpers die worden omschreven als “conceptual
designers”110 (H8). Deze ontwerpers veroverden het luxemodesysteem in de jaren
tachtig en negentig en presenteerden aanvankelijk veelal ready-to-wear-collecties.
Vandaar dat in 1989-1990 en 1999-2000 de legitimiteit van ‘modeontwerp als
intellectuele praktijk’ zich veelal binnen dit type van modecollectie manifesteert (Figuur
12 Appendix I).
In 1989-1990, het eerste referentiejaar waarin conceptuele ontwerpers hun collectie
presenteerden in de bestudeerde modecentra, verwelkomen NYT- en IHT-journalisten
modeontwerp dat het publiek intellectueel uitdaagde. Zo prees Bernadine Morris de
collectie van Rifat Ozbek, omdat het “[is] giving viewers something to think about over
the weekend.”111 Tien jaar later oordeelde Cathy Horyn weer positief over de Viktor &
Rolf-collectie die “made you think of fashion in a different way”.112
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Journalisten vragen dat de uitgedrukte ideeën getuigen van interne en externe
reflexiviteit. Nicholas Ghesquiere verdiende lof voor
[h]is fragments of Arab head-wraps worked like splashes of blood amid the white
(and, of course, designed two months ago) had disturbing connotations given the
current news bulletins. A political statement? “You could say that,” replied the
designer who is the hot tip to take fashion forward.113

Tot 1999-2000 doet het belang van de idee van mode als intellectuele praktijk zich
voornamelijk voor in recensies van het werk van conceptuele ontwerpers. Maar in 20092010 promoten journalisten die visie ook buiten de conceptuele grenzen. Nu verwachten
journalisten dat ook ontwerpers met een meer conventionele en verkoopbare stijl mode
beschouwen als een medium voor interne en externe reflectie. Of men overigens
defileerde in Parijs, Londen of New York, de intellectualiteit van mode stond voorop in
het journalistieke discours (Figuur 13 Appendix I). Wanneer ontwerpers die verwachting
niet inlossen, volgen vijandige reacties. In 2010 oordeelde Menkes bijvoorbeeld dat “the
D&G show was what the fashion trade calls a no-brainer: A bunch of appealing, sexy
clothes”.114 Cathy Horyn vond dan weer niets aan de Marc Jacobs-collectie: “[T]he
thinking behind these extremely feminine clothes was lighthearted, and possibly just
light.”115
Wel eisen journalisten dat de intellectuele kunde van ontwerpers verstaanbaar blijft
voor het publiek. Op basis van programmanotities vooraf en van de modeshow zelf moet
het publiek het thema en het onderliggende idee van de collectie kunnen vatten. Als dat
niet het geval is, keert het navolgen van het criterium ‘mode als intellectuele praktijk’
zich tegen ontwerpers. Zo moesten Viktor & Rolf het bekopen in 2009: “[W]hatever. A
concept can go too far to be fashion. Quite apart from the fact that Hussein Chalayan did
the topiary tulle trimming with more grace, style and inventiveness a decade ago, this
Viktor & Rolf show was just pointless.”116 Hoewel journalisten aan het einde van de
referentieperiode dus veelvuldig refereren aan de idee dat goede mode intellectueel
uitdaagt, stellen zij wel enige grenzen voor die praktijk.
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4.2.4 Verandering en het Nieuwe als journalistieke criteria
A great designer is one who […] discerns and defines a
yearning for change.
Suzy Menkes, 1989117

Doorheen de tweede helft van de twintigste eeuw hanteren modejournalisten van NYT
en IHT vaak de criteria van Verandering en het Nieuwe om aan het lezerspubliek uit te
leggen waarom zij een bepaalde collectie ‘goed’ of ‘slecht’ vinden. Hoewel het criterium
van het Nieuwe een vrijwel stabiele legitimiteit kent de voorbije zes decennia, toont
Figuur 7 dat journalisten doorheen de onderzoeksperiode wat meer aandacht gaan
besteden aan de vraag of de gepresenteerde collectie al dan niet anders is dan de
voorgaande. In 1949-1950 beriepen journalisten zich minder frequent op verandering
om ontwerpermode te evalueren dan dat ze schoonheid, functionaliteit en het nieuwe
hanteerden in de recensiepraktijk. In 1959-1960 was dit nog steeds zo in vergelijking
met schoonheid.118
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Figuur 7 Waarderingen gebaseerd op Verandering en Nieuw in collectierecensies, NYT en
IHT (1949-2010)

Het kwalitatieve onderzoek beschouwde verandering en het nieuwe als twee
afzonderlijke verantwoordingscriteria met specifieke subthema’s (Appendix II), omdat
journalisten vaak een duidelijk onderscheid maakten tussen beide criteria.
Voornamelijk aan het einde van de twintigste eeuw is het journalistieke begrip van het
nieuwe in ontwerpermode geworteld in de idee van vooruitgang en evolutie. In 1999
bijvoorbeeld vergelijkt Cathy Horyn de collectie van Donatella Versace met die van haar
overleden broer Gianni Versace op basis van verandering versus het nieuwe.
Although Donatella Versace’s talents are meager compared with her brother’s, she
has tried to keep alive that potent blend of sex and goddess worship. […] for the
most part, Ms. Versace has succeeded. […] In a way, everything, and nothing, had
changed. […] But that was the trouble with the collection. Ms. Versace was
throwing out all the right signals -- electric music, bouffant hair, polished clothes
-- but nothing was clicking. Because the thing missing, and that which she has needed
all along, was real innovation. […] Not formula sexiness -- male bikinis studded with
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jewels. But the kind of innovation that made her brother a chief architect of the
90’s.119

Hoewel het nieuwe een vorm van verandering is, erkennen journalisten het verschil
tussen de twee categorieën. Verandering hoeft niet zonder meer nieuw te zijn in
modieuze kledij.120 Journalisten interpreteerden verandering in mode dus vaak als een
verschil ten opzichte van het voorgaande zonder de vooruitgang die het nieuwe met
zich meebrengt.

4.2.4.1

Verandering en het Nieuwe
the importance of Christian Lacroix's creativity cannot be
overstated. For he is feeding fashion what it needs most –
change
Suzy Menkes, 1989121

In 1949-1950 deden journalisten vaker een beroep op het criterium van het nieuwe dan
op verandering om de richting van waarderingen te verantwoorden. Bovendien
interpreteerden zij beide criteria in de naoorlogse periode op een andere manier.
Journalisten hanteerden de aanwezigheid van het nieuwe voornamelijk als
rechtvaardiging voor positieve waarderingen (Figuur 14 Appendix I). In dezelfde
periode gebruikten ze verandering veelal om hun negatieve attitudes tegenover (delen
van) een collectie te duiden. Tot en met 1979-1980 bestond de verdeling van het
criterium van verandering deels uit de appreciatie van de afwezigheid van verandering
of ook wel het waarderen van continuïteit (Figuur 15 Appendix I).122
De waardering voor het nieuwe in de naoorlogse periode spitste zich vrijwel exclusief
toe op besprekingen van modedetails. Journalisten prezen het nieuwe wanneer het zich
voordeed op het detailniveau van de materiële modeproductie (de kleuren, stoffen,
knopen etc.).
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Verandering zetten ze echter in om de silhouet te bespreken. Bianca Mosca ontving
lof in IHT omdat “Mosca believes in the gradual evolution of design and not by abrupt
changes of lines.”123 Verandering in silhouet werd minder geapprecieerd in de
bestudeerde modepers. Voornamelijk in 1949-1950 en 1959-1960 verwezen journalisten
naar het criterium van verandering wanneer ze een meer fundamenteel aspect van
modieuze kledij beoordeelden, namelijk de silhouet of de vorm van de gepresenteerde
kledij. In 1959 oordeelde een NYT-journalist positief over de Crahay-collectie want
“Crahay is also a man of conviction that he does not abandon a good silhouette just for
the sake of change. Instead, he develops and builds it. […] only the fabrics were new.” 124
Een jaar later oordeelde men over de collectie van Larry Aldrich: “[T]he general opinion
after this showing was that it is in excellent collection. […] No drastic silhouette
changes.”125
Ook op een andere manier prezen journalisten continuïteit in ontwerpermode. Zo
waardeerden ze het tijdloze karakter van (elementen uit) modecollecties. Lucie Noël legt
haar positieve evaluatie van de Molyneux-collectie uit met de observatie dat “his
clothes are also perennial and many are timeless and ageless.”126 Goede mode leeft
immers langer dan enkel binnen het seizoen waarin het gepresenteerd wordt. Ook
apprecieerden journalisten continuïteit bij het beoordelen van het werk van gevestigde
couturiers, die de uniforme silhouet van de ontwerpermode uittekenen. Eugenia
Sheppard schreef in IHT:
A terrible rumor has been circulating around Paris all week that Chanel was
planning to drop the braid bindings from her suit jackets and skirts. Journalists
brought smelling salts to the show. Overseas telephone operators were primed to
stand by for the news. The crisis didn’t materialize. […] There was tumultuous
applause when the-first familiar braid-bound suit appeared.127

Kortom, tot 1979-1980 werd continuïteit of de afwezigheid van verandering (in
silhouet) ook positief onthaald door journalisten. Dit wijzigde vanaf 1989-1990. De
legitimiteit van verandering als verantwoordingscriterium steeg niet enkel in de laat
twintigste eeuw, ook de verdeling van het criterium wijzigde. De waardering van
verandering en de verwerping van de afwezigheid van verandering hadden nu de
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bovenhand (Figuur 15 Appendix I). Journalisten omarmden de idee van radicale
verandering of een revolutie in ontwerpermode. De McQueen-collectie, bijvoorbeeld,
was “[t]he most dramatic revolution in 21st-century fashion”.128 Bovendien refereerden
journalisten nu niet meer aan verandering en het nieuwe om enkel de materiële
modeproductie te evalueren. Aan het einde van de twintigste eeuw hanteerden zij deze
thema’s ook om aspecten van ontwerpersvisie, concepten en thema’s voor de collecties
te beoordelen.

4.2.4.2

Verandering: impliciete en expliciete waarderingen

Verschillende verantwoordingscriteria zijn prominent aanwezig in de journalistieke
beoordelingspraktijk van de laattwintigste en vroeg eenentwintigste eeuw. Maar enkel
wanneer journalisten hun waarderingen stoelen op verandering, uiten ze hun evaluatie
veelal impliciet (Figuur 8). In 1999-2000 en 2009-2010 overlappen de 95%betrouwbaarheidsintervallen niet van het aantal keer dat journalisten op expliciete of
impliciete wijze refereren aan verandering. Deze bevinding suggereert dat het verschil
in legitimiteit van expliciete en impliciete oordelen gebaseerd op verandering
significant is.
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Figuur 8 Impliciete en expliciete waarderingen
collectierecensies, NYT en IHT (1949-2010)
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Fairclough stelt dat wanneer individuen impliciet oordelen, zij vaak retorische
middelen hanteren om hun boodschap over te brengen. Zo moeten zij niet expliciet de
waardering of verwerping verantwoorden.129 In de bestudeerde recensies doen
impliciete evaluaties zich voor wanneer journalisten zich beroepen op onder andere
retorische vragen, woordspelingen en ironie. Suzy Menkes noteerde impliciet haar
twijfels bij de Milaan-collecties in 1999 met een retorische vraag die doelde op de
noodzaak aan verandering. “Transparant clothes are celebrating - if that’s the word - 10
years on fashion runways. But isn’t it time for designers to bury sheer and not to praise
it?”130
Vaak kozen journalisten er ook voor om impliciete waarderingen geworteld in het
thema verandering over te brengen door het contrast met impliciete of expliciete
oordelen gebaseerd op andere verantwoordingscriteria. Door de tegenstelling met een
positief geëvalueerd element noteerde Cathy Horyn impliciet dat ze niet hield van de
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afwezigheid van verandering: “Peter Dundas didn’t change his tempo at Pucci, but it was
a seductive collection.”131
De opmerkelijke toename in het voorkomen van impliciete waarderingen geworteld
in verandering suggereert Bourdieus argument over het noodzakelijke geloof dat
industrie-professionals hebben in de bepalende waarden van het productieveld van de
mode.132 Journalisten beschouwen verandering namelijk niet als het historisch product
van de strijd om het discours over de legitieme (goede) mode te bepalen. Vanaf het
einde van de twintigste eeuw articuleren de journalisten van NYT en IHT als
vanzelfsprekend de idee dat (goede) mode verandert. (Goede) ontwerpermode wordt
bepaald door veranderingen (die niet noodzakelijk nieuw zijn) en dat is altijd zo
geweest, lijkt de boodschap. Men kan verwachten dat de bestudeerde modepers
veronderstelt dat ook het lezerspubliek op de hoogte is van de legitieme criteria die
bepalen wat (goede) mode is en wat niet. Net daarom voelen journalisten geen noodzaak
om op expliciete wijze de richting van hun waarderingen te verklaren. Kortom, de
journalisten van NYT en IHT “who are in the dominant position […] utter the […]
discourse of the ineffable, of ‘what goes without saying’”.133 In dit opzicht is verandering
het meest legitieme verantwoordingscriterium om de symbolische grenzen van de
ontwerpermode te bepalen.
In hoofdstuk twee schreef ik echter dat onderzoekers verschillende graden van
naturalisatie in discours identificeren. Bovendien zou men om het meest
vanzelfsprekende einde van het continuüm tussen beperkte naturalisatie en common
sense te bereiken, ook de descriptieve articulaties van verandering moeten analyseren.134
Omdat deze analyse enkel het evaluatieve gebruik van verandering bekeek, is de
conclusie dat verandering de voorbije twee decennia compleet vanzelfsprekend werd in
de bestudeerde recensiepraktijk te voorbarig. Wanneer men het impliciete en expliciete
gebruik van verandering vergelijkt met dit van andere legitieme
verantwoordingscriteria in 1999-2000 en 2009-2010, blijft wel gelden dat men enkel voor
verandering een significant verschil kan vaststellen (Figuur 16, Figuur 17 en Figuur 18
Appendix I). Daarom meen ik dat, vanaf het einde van de twintigste eeuw, de idee dat
ontwerpermode moet veranderen het meest legitieme – want meest impliciet
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gearticuleerde – criterium werd in de high-end recensiepraktijk. Dat betekent echter niet
dat NYT- en IHT-journalisten geen grenzen stellen aan dit criterium.

4.2.4.3

Grenzen voor Verandering en het Nieuwe

Uit de kwalitatieve studie blijkt dat journalisten die een collectie beoordelen op het feit
of ze al dan niet nieuwe elementen bevat, dat vaak in samenspel doen met andere
legitieme verantwoordingscriteria. Zij beschouwen de types van verandering dus niet
als afdoende criteria om de richting van waarderingen te rechtvaardigen. In 1949-1950
en 1959-1960 combineerden zij in kwaliteitsbepalingen verandering en het nieuwe
voornamelijk met schoonheid, vrouwelijkheid, vakmanschap en functionaliteit. Deze
legitieme verantwoordingscriteria begrenzen de eis tot het al dan niet veranderen van
ontwerpermode.
In 1960 schrijft een NYT-journalist dat de schoonheid van Givenchy’s collectie de
niet-gewaardeerde veranderingen in silhouet compenseert: “[W]omen - and men too had better resign themselves and just be glad that this time most of the changes will
probably be pretty.”135 Bovendien koppelen journalisten verandering en het nieuwe
soms ook aan andere criteria door, bijvoorbeeld, de types verandering te richten op
andere legitieme criteria. Elaine Senigallia begrensde verandering in een recensie van
Patrick de Barentzens collectie: “[I]n relation to his previous collection, there will be a
great deal of change, mostly in the direction of increased femininity.”136
De criteria die een kader scheppen voor verandering en het nieuwe wijzigden in de
laatste referentiejaren. Vanaf de laattwintigste eeuw hanteren journalisten de types van
verandering vaak samen met de toen legitieme verantwoordingscriteria. Verandering
wordt gevierd zolang ontwerpers binnen het kader van hun eigen stijl blijven of trouw
blijven aan de traditie of heritage van het modehuis waarvoor ze ontwerpen. Suzy
Menkes noteert in 2009 dat “[t]o change within the limits of a personal style is the goal
of every designer.”137 Die visie articuleerde ze vervolgens weer in een recensie van Ann
Demeulemeesters collectie.
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Demeulemeester’s strength is that she moves forward to her own rhythm and in
her own style, but if you look back at her earlier collections based on mannish
pantsuits, she has changed quite radically, now focusing on dresses.138

Ook oorspronkelijkheid gaf richting aan het belang van verandering. Journalisten
vergeven ontwerpers die als eerste een trend ontwikkelden gemakkelijker de herhaling
van deze stijl. Bijvoorbeeld: “John Galliano cannot be faulted for getting on the visible
bra bandwagon, since he himself pushed it back on stage in his Dior Couture show in
July.”139 Ook de traditie van een huis volgen werd gekoppeld aan verandering. Cathy
Horyn waardeerde de collectie van Rei Kawakubo en Yunya Watanabe omdat “[w]ith
both designers, the changes grew out of their own fashion traditions”.140
Verandering en het nieuwe zijn erg belangrijke criteria in de journalistieke
recensiepraktijk van de laattwintigste eeuw. Verandering is zelfs de belangrijkste
categorie vanwege het veelal impliciet waarderende karakter. Toch is de legitimiteit van
de idee dat ontwerpermode nu eenmaal verandert niet ongebreideld. Deze sectie toont
aan dat doorheen het gros van de onderzochte periode journalisten van NYT en IHT een
kader scheppen voor de types van verandering in ontwerpermode. Hoewel de criteria
die richting geven aan verandering en het nieuwe wijzigden in de voorbije zes decennia,
verandert het bestaan van een begrenzend kader voor de legitimiteit van types van
verandering in modemedia-discours niet. Kortom: vaak beschouwen journalisten de
types van verandering niet als voldoende criteria om het gewicht te dragen van de
rechtvaardiging voor positieve of negatieve waarderingen.

4.3 Samenvatting: ontwikkelingen in modemedia-discours en
het veld van de ontwerpermode
Modejournalistiek wordt vaak beschouwd als een uiterst stabiel mediagenre. McRobbie
stelt dat “fashion journalism is a particularly unchanging kind of practice.” 141 Deze
bevinding komt echter voort uit een studie die, geïnspireerd op het werk van Bourdieu,
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weinig aandacht schenkt aan de werkelijke inhoud van modejournalistiek. Het vierde
hoofdstuk toonde aan dat de observatie van het onveranderde karakter van de
modejournalistiek niet beantwoordt aan de empirische realiteit.142 Wanneer men
immers de inhoud van de geschreven modejournalistiek op een longitudinale manier
analyseert, merkt men dat alvast de high-end beoordelingspraktijk sterk wijzigde tijdens
de twintigste en vroeg éénentwintigste eeuw.
Een eerste duidelijke aanwijzing vindt men terug in het groeiende evaluatieve
karakter van de modejournalistiek in kwaliteitskranten (Figuur 2). In tegenstelling tot
de verwachtingen van huidige modeonderzoekers is die lang niet zo beschrijvend als
algemeen wordt aangenomen.143
Ook in de criteria die modejournalisten aanwenden om de richting van hun
waarderingen te verklaren deden zich grote wijzigingen voor. Journalisten in de
naoorlogse periode beriepen zich voornamelijk op thema’s als schoonheid,
vakmanschap en functionaliteit. Aan het einde van de eeuw maakten deze
verantwoordingscriteria echter veelal plaats voor het belang van, bijvoorbeeld,
persoonlijke identiteit en diverse tijdscriteria.
Kawamura omschreef de omwentelingen in de professionele modecultuur van de
latere twintigste eeuw als de verschuiving van de aandacht van materiële
modeproductie naar imagoproductie. Die cruciale verschuiving was geworteld in de
structurele wijziging van het ankerpunt van het productieveld (H3). De regeerperiode
van de haute couture verzwakte door de opkomst van ready-to-wear. De criteria die de
bestudeerde modejournalistiek hanteerde om de richting van hun waarderingen te
rechtvaardigen staat in nauw verband met de overheersende veldopvatting dat
ontwerpermode een materiële praktijk is. Zo beschreef ik hoe, zowel in de voor- als
naoorlogse periode, journalisten binnen het thema schoonheid veel aandacht besteden
aan de verwachting dat ontwerpermode het lichaam van de drager moet flatteren. Ook
vakmanschap of technische modekunde en het belang dat journalisten hechten aan de
functionaliteit van ontwerpermode passen binnen dit grotere materiële kader van het
productieveld (Figuur 3). Hoewel volgens couturiers de technische aspecten van
modeproductie niet zichtbaar hoorden te zijn op de front stage van modehuizen of in de
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getoonde kledij zelf (3.2), brachten journalisten dit vakmanschap uitvoerig ter sprake.
De legitieme journalistieke verantwoordingscriteria vormen dus mee de bouwstenen
van een materiële conceptie van ontwerpermode in de naoorlogse periode.
Het materiële kader dat high-end modejournalistiek hanteerde in recensies vertaalde
zich ook naar het gebruik van verandering en het nieuwe. Deze verantwoordingscriteria
kenden doorheen de hele onderzochte periode een grote legitimiteit (Figuur 7). De
invulling van de criteria (Figuur 14 en Figuur 15 Appendix I) en het voornaamste thema
waarop journalisten deze criteria toepasten, wijzigden echter sterk. In 1949-1950 en
1959-1960 waardeerden de journalisten van NYT en IHT de aanwezigheid van het nieuwe
in modecollecties, terwijl ze ook de afwezigheid van verandering (d.i.: continuïteit)
apprecieerden.
Die schijnbare paradox kan men kaderen in het thema waarop journalisten deze
criteria veelal toepasten. Waar ze het nieuwe hanteerden om de wijzigingen in de details
van de mode te vieren, gebruikten ze verandering veelal om de continuïteit in silhouet
positief te evalueren. Ook het begrensde kader dat NYT- en IHT-journalisten creëerden
voor de appreciatie van deze criteria wijst in de richting van een materiële conceptie
van ontwerpermode. Zo stemden journalisten meer in met veranderingen in de
modesilhouet wanneer couturiers de andere materiële verwachtingen van
functionaliteit, vakmanschap en het flatteren van het lichaam invulden.
De appreciatie van het nieuwe in ontwerpermode kan dus begrepen worden vanuit
de contemporaine modecultuur waaruit journalisten oordeelden. Het naoorlogse
modelandschap was namelijk vooral georiënteerd op het evolutionaire model voor
modeverandering. Nieuwigheden op detailniveau brachten de continuïteit van de
bepalende silhouet niet in gedrang, maar bestendigden eerder de uitwerking ervan. Men
verwachtte kleine nieuwigheden in modedetails, maar de structuur of de coupe van
kledij moesten minder snel veranderen, zodat couturiers een zekere progressie in de
mode konden genereren, die pas verworpen werd wanneer de volgende grote
verandering in silhouet zich aankondigde. Bovendien waardeerden journalisten dat
jonge ontwerpers de lijn voortzetten die gevestigde couturiers al eerder hadden bedacht
(4.2.3.2). Dat benadrukt namelijk het evolutionaire pad van de modeverandering waarin
gevestigde namen uit Parijs (o.a. Dior en Balenciaga) voorop gingen.
De jaren zeventig luidde met de legitimatie van ready-to-wear mode als prȇt-à-porter
een nieuwe modecultuur in. De organisatie van het productieveld veranderde door de
dominantie van ready-to-wear. Dat zorgde onder andere voor een toenemende erkenning
van het commerciële project van de mode, een nieuwe focus op de uitbouw van een
specifiek imago voor modehuizen, verminderde aandacht voor de materiële kwaliteiten
van modieuze kledij en het toenemende hanteren van al bestaande stijlen als
inspiratiebron voor modeontwerp (cyclische modeverandering) (H3).
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Binnen het kader van de gewijzigde structuur en de ideologische onderbouw van dit
nieuwe modelandschap, veranderde ook het discours van de high-end modejournalistiek.
Criteria die pasten binnen een materiële conceptie (schoonheid, vakmanschap,
funcionaliteit) waren nu minder van tel. Journalisten verwachtten de inlossing van
andere kwaliteitscriteria. Een persoonlijke identiteit verwerven voor een ontwerper,
trouw blijven aan de gecreëerde traditie van een modehuis, en een modeontwerp
brengen dat intellectueel uitdaagt om het samenvattende thema van de collectie te
begrijpen, kaderen binnen deze nieuwe veldconceptie (Figuur 4, 5 en 6). Met
verscheidene verantwoordingscriteria weerspiegelt de modepers de nieuwe idee dat
ontwerpermode een praktijk is die zich meer richt op de symbolische productie. Weer
waren de modeshows de materialisatie van de nieuwe focus op imagoproductie, omdat
de shows meer aandacht besteedden aan de narratieven die geassocieerd worden met de
gepresenteerde kleding en accessoires. De bestudeerde recensiepraktijk ondersteunde
dergelijke ontwikkeling door bijvoorbeeld te hameren op het belang van “how to put a
theme across.”144
De sterke toename van het journalistieke gebruik van de dimensies van de tijd
(verleden, heden en toekomst) als verantwoordingscriteria kadert ook in de nieuwe
modecultuur. (Figuur 5). Tijdens de Eeuw van de Mode onderschreef de high-end
modejournalistiek de gangbare evolutionaire modeverandering die het veld
propageerde. Tijdens de hele onderzoeksperiode meenden journalisten dat bij het
gebruik van het modeverleden als inspiratiebron ontwerpers best geen letterlijke
revival van de modegeschiedenis brachten. In het kader van de nieuwe modecultuur
nam de aandacht toe die journalisten gaven aan het verleden als
verantwoordingscriterium. Ze verwezen er voornamelijk naar als verklaring voor
negatieve waardering van modecollecties (Figuur 11 Appendix I). Ook de tijdscriteria
van het heden en van de toekomst floreerden aan het einde van de twintigste eeuw,
maar dan wel als teken van een positieve houding. In een bredere veldcontext waarin
cyclische modeverandering een steeds warmer hart werd toegedragen, intensifieerde de
bestudeerde recensiepraktijk dus haar promotie van de lineaire kijk op
modeverandering.
Deze verdediging werkte ook door in de manier waarop high-end modejournalistiek
de criteria van verandering en het nieuwe hanteerde. Het toepassingsdomein van beide
criteria verschoof samen met de veldwijziging van de focus op materiële productie naar
imagoproductie. Vanaf de latere twintigste eeuw bijvoorbeeld boden NYT- en IHT-
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journalisten een begrenzend kader voor de gevraagde veranderingen in collecties door
uitvoerig te stellen dat goede ontwerpermode veranderingen aanbrengt die trouw
blijven aan de evolutie van de persoonlijke stijl van een ontwerper. Imagoproductie
begrenst dus de legitimiteit van verandering en het nieuwe in de journalistieke
beoordelingspraktijk.
In tegenstelling tot het nieuwe, werd verandering een steeds vanzelfsprekender
verantwoordingscriterium. Dat kan men plaatsen binnen de nieuwe modecultuur. Aan
het einde van de twintigste eeuw blijken journalisten zich te realiseren dat het werkelijk
nieuwe of ongeziene moeilijk te behalen is in een modelandschap dat zich in
toenemende mate richtte op het cyclisch teruggrijpen naar het verleden. Bijvoorbeeld,
Guy Trebay van NYT getuigde in 2010 dat “[t]he fact is that very little in fashion is new,
in any real sense.”145 De grote mate aan implicietheid van verandering in het
journalistieke discours kan dus wijzen op de minimale verwachting van de high-end
modejournalistiek dat ontwerpers tenminste een verandering aanbrengen. Aan het
einde van de twintigste eeuw draait ontwerpermode minder om het werkelijk nieuwe
dan om het eigentijdse dat als het ware de minimale grens vormt voor ontwerpermode.

4.3.1 Verschillen in de recensiepraktijk per type collectie en per
modecentrum
Het type modecollectie (couture of ready-to-wear, mannen- of damescollecties) en de
stedelijke modecentra beïnvloedde soms de legitimiteit van de specifieke criteria die
journalisten gebruikten.
Het vierde hoofdstuk illustreerde hoe vanaf 1959-1960 de legitimiteit van
vakmanschap afnam in de collectierecensies. Die daling kwam sterker voor in recensies
van ready-to-wear-collecties, terwijl vakmanschap aan het einde van de twintigste eeuw
weer aan legitimiteit won in recensies van couturecollecties (Figuur 3 Appendix I). Dit
frappante verschil aan het einde van de twintigste eeuw kan men begrijpen als het
doorwerken van de traditie (en het imago) van de couture als de op het lichaam
gemaakte ontwerpermode die grote manueel technische vaardigheid en kennis vereist
(3.2).
Ook voor het gebruik van vrouwelijkheid en elegantie tekende zich een verschil af
tussen recensies van couture en ready-to-wear-collecties. In 1949-1950 en 1959-1960
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gebruikten journalisten deze criteria opmerkelijk meer om couturecollecties te
bespreken (Figuur 5 Appendix I). In de naoorlogse periode probeerden couturiers in
Parijs een groter marktsegment aan te boren met boutique-collecties, terwijl ontwerpers
in andere modesteden al op de kar van de ready-to-wear waren gesprongen (H3).
Hoewel de ready-to-wear of boutique-collecties afgeleide ontwerpen boden van de
toonaangevende couturecollecties, verschilden de types getoonde kledij vaak. Zo
bespraken journalisten in recensies van ready-to-wear-collecties vaker dagkledij.
Avondkledij kreeg grotere aandacht in besprekingen van couturecollecties. Die
bevinding kan mee verklaren waarom journalisten in de naoorlogse periode zich meer
beriepen op vrouwelijkheid en elegantie in recensies van couturecollecties.
Vrouwelijkheid, elegantie en vakmanschap werden, ten slotte, ook meer gehanteerd
in recensies van collecties getoond in Parijs (Figuur 4, 6 en 7 Appendix I).146 Toen Mme.
Germaine Legroux de hoeden ontwierp voor de couturecollectie van Balmain, was Lucie
Noël enthousiast omdat “[h]er hats express ‘rare Parisian elegance,’ to use a French idiom.
Mme. Germaine’s experience and know-how are reflected in her perfect technique and
handling of felts, fabrics, feathers and embroideries.”147 Vrouwelijkheid en elegantie
deden het vanaf 1959-1960 echter ook goed in recensies van Italiaanse collecties en
hetzelfde geldt voor schoonheid (Figuur 2 Appendix I). Die verschillen in
verantwoordingscriteria tussen modecentra tonen hoe op de pagina’s van NYT en IHT
het beeld van Parijs als de eeuwig elegante modestad geleidelijk aan uitgedaagd werd
door andere Europese modecentra die meer erkenning kregen in de naoorlogse
periode.148 Er begon toen immers een meer gedifferentieerde hiërarchie van modecentra
te ontstaan.149
Breward merkt op dat al van bij het begin van de twintigste eeuw mode voor
concurrentie tussen steden zorgde.150 Het duurde echter tot de jaren zestig voor de
Parijse dominantie doeltreffend bedreigd werd. Zo organiseerde Italië de eerste
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collectiepresentaties met een focus op ontwerper-ready-to-wear in Firenze in 1951.151 Het
land slaagde er geleidelijk in een deel van de internationale aandacht voor couture uit
Parijs weg te kapen.152 Pas tijdens de jaren tachtig verhuisden de collectiepresentaties
naar Milaan, waar de stereotypen van Italiaanse mode als een specifieke vorm van
ontwerper-ready-to-wear definitief ingebed raakten. In die collecties lag de nadruk
enerzijds op glamour (vertegenwoordigd door het huis van Versace) en anderzijds op
eenvoudige elegantie (vertegenwoordigd door het huis van Armani).153
Hoewel de aandacht van de recensiepraktijk in de NYT en IHT niet uitgaat naar
vakmanschap in recensies van collecties in Londen (Figuur 4 Appendix I), zou deze stad
tijdens de Eeuw van de Mode toch concurreren met Parijs op dit vlak. Zo omschreef
Edwina Ehrman de stad als het centrum van de tailoring, voornamelijk voor mannen,
maar ook voor vrouwen, en als het centrum van technische modekennis. 154 Londen
lanceerde vanaf de jaren zestig een meer diepgaande aanval op het symbolische kapitaal
van Parijse couture in haar rol als laboratorium van modecreativiteit. Verschillende
jeugdige ready-to-wear-ontwerpers incorporeerden elementen uit de counter culture in
modeontwerp in het kader van the Swinging Sixties. De eerste London Fashion Week werd
georganiseerd in 1958.155 De Londense druk op Parijs als baken van de mode-inventie
zette zich aan het einde van de twintigste eeuw door in een specifieke manier van
mode-educatie, waarin creativiteit en uitdaging van het establishment centraal bleven
staan.156
New York, ten slotte, institutionaliseerde haar modesysteem. In 1963 werd,
bijvoorbeeld, de Council of Fashion Designer of America opgericht. Breward geeft aan dat de
Hollywood -film en de modemedia zelf een belangrijke rol speelden in de bestendiging
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van de stereotypen die men aan modesteden toeschreef. 157 Thans blijft Parijs in het
collectieve modegeheugen gegrift als het centrum van vakmanschap en elegantie en
Londen als het centrum van revolterende creativiteit, terwijl Milaan verder drijft verder
glamour en ready-to-wear-commerce en in New York de mode big business ten top is.158
Ondanks de vele uitdagingen blijft Parijs het dominante modecentrum in de vroeg
eenentwintigste eeuw.159 Op vlak van institutionalisering kan noch New York, noch
Milaan of Londen tippen aan het modeveld in Parijs,160 wat ervoor zorgt dat het
symbolisch kapitaal van de stad goed bewaard en bewaakt blijft. 161 Bovendien neemt
Parijs vanaf de laattwintigste eeuw ook vele talenten op die hun opleiding genoten in
concurrentiesteden. Die adoptie van buitenlands talent bestendigt tegelijkertijd de
macht van de stad: zij kan nieuw creatief bloed aantrekken en bewijst daarmee dat ze
daar de geloofwaardigheid toe heeft.162
De onderzoeksdata tonen – wat betreft het journalistieke gebruik van belangrijke
verantwoordingscriteria – aan het einde van de twintigste eeuw echter amper
verschillen tussen collectierecensies in verschillende modesteden. Met andere woorden:
Parijs torent niet langer boven de andere modecentra uit in het aantal keer dat
journalisten de legitieme waarden van het modeveld articuleren. In de vroeg
eenentwintigste eeuw bijvoorbeeld is de opvatting dat goede ontwerpermode het
publiek intellectueel uitdaagt vrijwel evenredig verspreid over recensies van collecties
uit Parijs, Londen, Milaan en New York (Figuur 13 Appendix I). Hoewel ik instem met de
visie dat Parijs een cruciale speler blijft in het veld van de ontwerpermode, 163 zwaait
Parijs er niet langer alleen de plak. Ook andere modesteden doen dat. Dat bewijst de
verminderde dominantie van Parijs op vlak van de legitieme journalistieke criteria. Op
de pagina’s van NYT en IHT wordt de imagoproductie, die zo belangrijk werd in het
nieuwe modelandschap van de laat twintigste eeuw, dus minder gekoppeld aan
specifieke modecentra. Alle ontwerpers moeten voldoen aan de journalistieke eis van

Breward (2010); Zie voor de bestendiging van het symbolisch kapitaal van Parijs in de Franse modepers,
Rocamora (2009).
158
Nancy Green stelt dat tijdens de laatnegentiende eeuw de scheiding tussen kunst en commerce de
modeproductie opdeelde volgens naties. Waar Frankrijk (en Parijs) zich ophouden aan de kunstzijde, werd de
Verenigde Staten (en New York) aan de zijde van de commerce geplaatst. Green (1994), 742.
159
Kawamura (2004); Steele (1998); Rocamora (2009).
160
Ehrman (2010); Merlo en Polese (2010); Kawamura (2004).
161
Rocamora (2009).
162
Kawamura (2004).
163
Deze bevinding wordt overigens gesuggereerd door het blijvende grote aantal collectierecensies dat NYTen IHT-journalisten wijden aan collecties uit deze stad (Tabel 1).
157

146

een eigen stijl te tonen. (Figuur 22 Appendix I) Op eenzelfde manier leveren alle
ontwerpers volgens modejournalisten de beste mode af wanneer zij niet naar het
modeverleden kijken en wanneer zij het publiek intellectueel uitdagen met een extern
en intern kritische ontwerppraktijk.
Voornamelijk in het begin van de referentieperiode, sneed het bestudeerde high-end
modemedia-discours haar recensiepraktijk op maat van de heersende symbolische
waarden in het stedelijke productieveld. Naast hun professionele affiniteit nemen
modejournalisten immers deel aan de structurende meningen en opvattingen van het
modeveld: zij bepalen mee welke kledij men mode mag noemen. Deze sectie stelde dat
de veranderde inhoud van de recensiepraktijk de langetermijnwijzigingen in het
productieveld van de ontwerpermode weerspiegelt. De legitieme journalistieke set van
verantwoordingscriteria veranderde dus synchroon met de wijzigingen in het
productieveld van de ontwerpermode. Enkel door de inbedding van het high-end
modemedia-discours in de ideologische structuren van het modeveld kunnen
modejournalisten namelijk erkend worden voor hun discours vanuit dit veld. In deel
twee en drie van het proefschrift breid ik het verklarende kader voor de wijzigingen van
de journalistieke criteria uit.
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Deel twee: Moderniteit en temporele politiek in
geschreven modejournalistiek

La mode in her perfect essence
Is the daughter of Inconstancy
True sister of the present time.
La description de la mode qui court, 16041
The more ephemeral fashion is, the more perfect it is.
You can’t protect what is already dead.
Gabrielle Coco Chanel, 19762

Het eerste deel van mijn proefschrift schetste de criteria waarop de modejournalistiek
in kwaliteitskranten een beroep deden om de grenzen van de (goede) mode te bepalen.
Ik stelde dat de longitudinale veranderingen in het modemedia-discours onder andere
ingebed waren in verschuivingen van de organisatie en structuur van het productieveld
van de ontwerpermode. Dat zorgde ervoor dat de cognitieve betekeniskaders die
journalisten uitten door middel van de gehanteerde criteria overtuigend bleken, omdat
de beoordelingspraktijk resoneerde met de gangbare opvattingen in het productieveld.
De journalistieke recensiepraktijk is dus gestoeld op veranderlijke onderliggende
concepties van de natuur en functie van mode in kledij.
Hoewel mijn onderzoek voornamelijk focust op de vertaling van die cognitieve kaders
in de specifieke veldcontext van de high-end journalistieke reportage over high-end

Anoniem (1604) La description de la Mode qui court. Geciteerd in L. Godard de Donville (1978) La Signification
de la Mode sous Louis XIII. Aix-en-Provence: EDISUD, 128. Ook geciteerd in J. Jones (2007) Sexing La Mode: Gender,
Fashion and Commercial Culture in Old Regime France. Oxford: Berg, 17.
2
P. Morand (1976) L’Allure de Chanel. Parijs: Gallimard. Geciteerd in B. Vinken (2005) Fashion Zeitgeist: Trends
and Cycles in the Fashion System. Oxford: Berg, 42.
1
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modieuze kledij, kan ‘mode’ ook als concept of als semantische notie gedacht worden.
Bovendien loont het de moeite om het concept ‘mode’ te bekijken onafhankelijk van
haar materiële of niet-materiële incarnatie of onafhankelijk van de vertaling in een
begrensde veldcontext.3 Dergelijke analyse is van belang voor deze studie, omdat het
semantisch begrip ‘mode’ mede de journalistieke kaders of concepties van high-end
modieuze kledij voedt. Het concept ‘mode’ ligt dus mee aan de basis van wat de
modemedia beschouwen als legitiem.
Barthes schrijft over het modeconcept dat het verleden er beladen wordt met
schaamte en het heden er voortdurend wordt opgegeten. 4 Modeonderzoek beschouwt
haar onderzoeksobject vaak als een fenomeen van de constante beweging.
Modewetenschappers zijn het er roerend over eens dat het modeconcept een ervaring
van vluchtigheid inhoudt, want “[t]he nature of fashion is to be transient”.5 Cruciaal
voor het hedendaagse semantische begrip van mode is dus de opvatting dat ‘mode’ een
bewegingsconcept of een getemporaliseerd concept is (5.2 en 5.3).6 Na een periode van
populariteit belandt wat modieus is steevast in de bewuste vergetelheid (en
lachwekkendheid). Hoezeer men immers probeert een mode tot in de eeuwigheid te
rekken, de natuur van ‘mode’ wijst op een ultieme vergankelijkheid.
Vaak beroept men zich op de metafoor van de dood om deze eindigheid van ‘mode’ te
duiden. In 1824 schreef de Italiaanse filosoof en dichter Giacomo Leopardi The Dialogue
between Fashion and Death. De personificatie van Mode adresseert hier de Dood:
FASHION: I am Fashion, your sister.
DEATH: My sister?
FASHION: Yes. Don’t you remember that we are both Caducity’s daughters?
DEATH: What can I remember, I who am memory’s greatest enemy?

De meeste modeonderzoekers bestuderen mode in kledij en slechts in mindere mate in andere
consumptiegoederen. Voor een studie van het modefenomeen in niet-materiële selecties, zoals de keuze van
kindernamen, zie S. Lieberson (2000) A Matter of Taste: How Names, Fashion and Culture change. New Haven: Yale
University Press.
4
Barthes (1990), 289.
5
Svendsen (2006), 31. Zie ook: de definitie van mode als “the prevailing style (as in dress) during a particular
time”. Webster’s New Collegiate Dictionary (1977) Fashion. H.B. Woolf (red.). Springfield: G. & C. Merriam
Company, pp. 416-417.
6
De term ‘bewegingsconcept’ vindt men terug in het werk van historicus Reinhardt Koselleck. R. Koselleck
(2004a) “Neuzeit”: Remarks on the Semantics of Modern Concepts of Movement. In: R. Koselleck (2004) Futures
Past: On the Semantics of Historical Time. Columbia: Columbia University Press, pp. 222-252. Meer hierover in
sectie 5.2.
3
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FASHION: But I remember well; and I know that you and I together keep undoing
and changing things down here on earth although you go about it one way and I
another.7

In de twintigste eeuw bleef deze metafoor populair in, onder andere, het werk van
Simmel en Blumer.8 De eindigheid van ‘mode’ hangt samen met een modern historisch
bewustzijn, een structuur van temporele transcendentie of, met andere woorden, een
breuk met de tradities van het verleden (H5). Paul de Man stelt dat “la mode, is itself a
highly significant and, precisely, aesthetic and historical category”.9
Hoofdstuk vijf bespreekt dat de academsiche literatuur ‘mode’ vaak beschouwt als
een modern fenomeen, zowel in de gedaante van esthetische als in de gedaante van de
historische categorie.10 De manier waarop modeonderzoekers deze link met het
moderne invullen, vertoont echter een grote verscheidenheid. Geïnspireerd door het
esthetisch modernisme in de visuele kunsten, interpreteren sommigen de relatie (in de
vertaling van mode in kleding) als een relatie die voorrang geeft aan de structuur van
kledij of die de details en ornamenten gebruikt in dienst van de bepalende silhouet.11
Vaker spreken onderzoekers echter van de band tussen het moderne en de mode als
historische categorie. Waar enkele modehistorici de gelijklopende chronologische
grenzen van de moderniteit en het ontstaan van de mode (in kleding) benadrukken,
focussen andere modewetenschappers op de praktijken en ervaringen die mode tot een
modern fenomeen maken. Men meent dat het begrip ‘mode’ inhaakt op een cultureel
modernistische visie. Bijvoorbeeld, filosoof Gilles Lipovetsky spreekt over mode in
kledij, wanneer hij schrijft dat mode de eerste manifestatie was van een eigenschap die
bepalend is voor het Westen, namelijk de passie voor ‘het moderne’,12 die hij definieert
als “[l]ove of change and the determining influence of contemporaries […]; both entail a

G. Leopardi (1982[1824]) Operette Morali. Essays and Dialogues. Vertaald door G. Cecchetti. Berkeley: University
of California Press, 67 en 69.
8
Zo stelde Simmel dat “[a]s fashion spreads, it gradually goes to its doom […] fashion also is bound to die”.
Blumer nam deze metafoor over: “A fashion, once started, marches relentlessly to its doom; on its heels treads
a new fashion destined to the same fate, and so on ad finitum”. Simmel (1957 [1904]), 547; Blumer (1969), 278.
9
P. de Man (1982) Introduction. In: H.R. Jauss (1982) Toward an Aesthetic of Reception. Groot-Britannië: The
Harvester Press, xx.
10
Modewetenschappers die deze visie aanhangen zijn, onder andere, Breward en Evans (2005); Lehmann
(2000); Parkins (2012); Steele (1998); Svendsen (2006); Vinken (2005); Wilson (2003).
11
Hollander (1993). Voor een oudere bijdrage die, net zoals Hollanders werk, de mannenmode als meer
modern beschouwt (op basis van de artistiek modernistische vormvoorrang), zie Adolf Loos (1898) Men’s
Fashion, Men’s Hats. In: Purdy (2004), pp. 93-101.
12
Lipovetsky (1994), 24.
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devaluing of the ancestral heritage and a tendency to dignify the norms of the social
present”.13 Dat meer kwalitatieve begrip van het moderne wijst dus naar het gevoel dat
men in een nieuwe tijd leeft, waarin het huidige moment centraal staat. Het moderne
blijft modern door een verwerpende temporele structuur; een breuk met het verleden
en met traditie. Karl Gutzkow karakteriseert deze opvatting als volgt: “Compared to
antiquity, the modern is a negative process. We need only describe antiquity and will easily
be able to judge its difference from the modern”.14 Het volgende hoofdstuk bespreekt
hoe modeonderzoek stelt dat ook het modeconcept door de verwerping van het eigen
verleden steeds kan optreden met een nadruk op het heden.15
Verder interpreteren sommige modewetenschappers de breuk met het voorgaande
als een uiting van de wanorde en creativiteit die ‘mode’ met zich meedraagt. 16 Andere
modedenkers menen dat net door deze chaos het modeconcept een vorm van orde
herbergt. Zo verklaart Elena Esposito ‘de rationaliteit van mode’ als de stabiliteit van het
voorbijgaande of de ontdekking dat alles verandert en stelt zij dat dit het enige is waar
men nog zeker van kan zijn. Dergelijke zekerheid van het onverwachte is een typische
eigenschap van de cultureel modernistische houding, meent Esposito.17
Hoewel het moderne een alomvattend en vaag concept blijkt, 18 kan men stellen dat
twee belangrijke assen het kritische begrip van deze notie doorsnijden en bijgevolg ook
de interpretatie van de relatie tussen ‘mode’ (in kledij) en ‘het moderne’. Ten eerste, is
er enerzijds de idee van het moderne als een omgrensde periode en anderzijds de
opvatting dat het moderne meer dan een chronologische categorie is. ‘Mode’ en ‘het
moderne’ zouden veeleer duiden op kwalitatieve noties die gekarakteriseerd worden
door een specifiek historisch bewustzijn.19 De tweede as tekent zich af binnen deze meer
kwalitatieve invulling. De meningen, denkkaders en praktijken die de academische
literatuur beschrijft als cultureel modernistisch worden immers zowel omschreven als

Ibidem, 23.
K. Gutzkow (2004 [1848]) Fashion and the Modern. In: D.L. Purdy (2004), pp. 196-205 (198), mijn nadruk.
15
Simmel (1957 [1904]), 548.
16
Bijvoorbeeld Vinken (2005) en Svendsen (2006).
17
Esposito (2011) Originality through Imitation: The Rationality of Fashion. Organization Studies. 32(5), pp. 603613 (604 en 607), cursief in origineel.
18
Zie voor dit argument, bijvoorbeeld, Wilsons stelling dat moderniteit “an imprecise, yet all-embracing
concept” is. E. Wilson (2005) Fashion and Modernity. In: C. Breward and C. Evans (reds.), pp. 9-14 (9).
19
P. Osborne (1992) Modernity is a qualitative, not a chronological, category. New Left Review. I/192, maartapril, 64–85 (84).
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de articulatie van een wanorde waarin “all that is solid melts into air” 20 en als de
registratie van de idee dat “who says modernity says organization”.21 Die laatste visie
wordt vaak geïnterpreteerd als de politieke, economische en technologische innovaties
die processen van modernisering uitmaken. Sociale denkers in de Weberiaanse traditie
koppelen modernisering vaak aan rationalisering en schrijven dit proces in in de breuk
met voorgaande sociale systemen.22 De temporeel verwerpende structuur die ‘mode’
deelt met het ‘moderne’ zou dus zowel situaties van orde als wanorde genereren.
Kortom, in de academische interpretatie van ‘mode’ als modern fenomeen ontmoet men
zowel de historische, esthetische, chronologische, kwalitatieve, chaotische en
moderniserende / rationele beschouwing.
Hoofdstuk vijf diept eerst de relatie tussen de concepten van het moderne en de
mode verder uit door de chronologische link tussen beide noties te beschrijven (5.1).
Daarna bespreek ik Reinhardt Kosellecks breed gedragen conceptualisering van de
moderniteit, die zowel de periodiserende als kwalitatieve interpretatie van het moderne
behelst (5.2). Vervolgens beschrijf ik de historische wijzigingen in de semantiek van ‘het
moderne’ en ‘mode’ (in kledij) (5.3). Die sectie geeft de aanzet tot een uiteenzetting van
de temporele structuur van beide noties, waarin het ouderwetse toch noodzakelijk blijft
voor het succes van het modieuze (5.4). Ten slotte analyseer ik hoe die temporele
structuur zich vertaalt in een veldstructuur, door een uitbreiding van Bourdieus visie op
de strategie van faire date (5.5).
De uiteenzetting in hoofdstuk vijf bevindt zich vooral op het niveau van de
modetheorie. Pas in het zesde en in het zevende hoofdstuk begeef ik me weer op het
niveau van het eerste deel van het proefschrift. Het zesde hoofdstuk biedt een bondige
historische beschrijving van de ontwikkeling van een vanzelfsprekend chronologisch
ritme van de ontwerpermode. Die chronologie biedt de verwerpende structuur van
‘mode’ een vaststaand stramien dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een
productiesysteem voor modieuze kledij. Hoofdstuk zeven bestaat uit een uiteenzetting
van een breder conceptueel kader voor de veranderingen in het productieveld van de
ontwerpermode aan het einde van de twintigste eeuw. Hierbij focus ik voornamelijk op
de postmoderne tijdservaring die dit cultuurveld volledig in de ban lijkt te hebben.

Deze bekende uitspraak van Karl Marx wordt geciteerd in: M. Berman (1988) All that is Solid Melts into Air: The
Experience of Modernity. New York: Viking Penguin, 151.
21
A. Giddens (1994) NowHere: Space, Time and Modernity. In: R. Friedland en D. Boden (reds.). Voorwoord.
Berkeley: University of California Press, xii.
22
Brian Turner bespreekt de belangrijkste stemmen in dit debat. B.S. Turner (1990) Theories of Modernity and
Postmodernity. Londen: Sage. Zie ook Berman (1988), 16-17.
20
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Vervolgens keer ik in het zevende hoofdstuk terug naar de beoordelingspraktijk van de
bestudeerde modejournalistiek met een analyse van de hier uitgevochten tijdspolitiek.
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Hoofdstuk 5
Moderne mode

Fashion […] institutes an essentially modern social system,
freed from the grip of the past.
Gilles Lipovetsky, 19941

5.1 Moderne mode: periodisering
Mode in kleding wordt soms omschreven als een modern fenomeen omdat haar
chronologische start- en eindpunt zouden gelijklopen met het tijdperk van de
moderniteit. Zo wordt het moderne veelal gehanteerd als een handig en zogezegd
neutraal periodiserend werkmiddel om breuklijnen vast te stellen tussen periodes
(oudheid – middeleeuwen – moderniteit).
Onderzoekers ondernamen al vele pogingen om het startpunt van de moderne
periode vast te leggen.2 Voor het joods-christelijke Westen wordt de veertiende eeuw
met de toenemende verstedelijking en het langzame uiteenvallen van de feodale
samenleving soms beschouwd als de herkomst van de moderne periode. Andere
wetenschappers kiezen dan weer voor de negentiende eeuw en de karakteriserende
processen van industrialisering en technologisering. Eén historische gebeurtenis torent

Lipovetsky (1994), 23.
Zie H.U. Gumbrecht (1978) ‘Modern, Modernität, Moderne’. In: O. Brunner, W. Conze en R. Koselleck.
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Band 4 Mi-Pre,
Stuttgart: Klett-Cota, pp. 93-131 (96).
1
2
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echter hoog uit boven alle andere historische processen die het startpunt van de
moderne periode bepalen. Toonaangevende historici beroepen zich vaak op de Franse
Revolutie van de laatachttiende eeuw om het begin van de moderne breuklijn aan te
geven.3
Verscheidene academici van de moderne periode begrijpen echter dat tijdperken zich
niet installeren in een dag, een jaar of in de loop van een belangrijk historisch event.
Bijgevolg differentiëren onderzoekers de periodiserende pogingen vaak met
benamingen zoals de vroege, volwassen en late moderniteit. Marshall Berman
bijvoorbeeld onderschreef deze fasen en zag het belang van de Franse Revolutie in toen
hij de volgende vrij conventionele opdeling maakte: 1500-1789, 1789-1900, en 1900 tot
op heden.4 Denkers die de moderniteit veelal als een periodiserend concept gebruiken,
delen vaak de veronderstelling dat, als de moderniteit als periode na de oudheid en de
middeleeuwen komt, de moderne periode zelf opvolging krijgt. Daarom gebruiken ze het
prefix ‘post’ om de navolging van de moderne periode aan te duiden. Ook de
postmoderniteit verdient een chronologisch startpunt. Onderzoekers plaatsen dat vaak
in de laattwintigste eeuw.5
De chronologische geboortedatum van mode in kledij bepalen, is een even moeilijke
taak. Modehistorici benoemden immers elk moment van de veertiende eeuw tot de
tweede helft van de negentiende eeuw als het startpunt van modieuze kledij.6 Ze hebben
hierbij de neiging om de geboorte van de mode te plaatsen in de periode die ze

Onder anderen Hartog, Koselleck en Peter Fritsche maakten dit punt. Hartog (2003); P. Fritzsche (2004)
Stranded in the Present: Modern Time and the Melancholy of History. Cambridge, MA: Harvard University Press;
Koselleck (2004a).
4
M. Berman (1988).
5
Hartog (2003), bijvoorbeeld, refereert aan de val van de Berlijnse Muur in 1989 om een startpunt te creëeren
voor de postmoderne orde in de tijdservaringen van de laat twintigste eeuw. Andere onderzoekers verwijzen
dan weer naar ontwikkelingen in de kunsten tussen de jaren vijftig en jaren zeventig (voornamelijk in de
architectuur) om de opvolging van de moderne periode te markeren. De klassieke referentie is: C. Jencks
(1981) The Language of Postmodern Architecture. New York: Rizzoli.
6
Veel modehistorici beschouwen het midden van de veertiende eeuw als het startpunt van de mode in
Westerse kledij. Zie, onder andere, Breward (1995) en Lipovetsky (1994). C. Breward (1995) The Culture of
Fashion: A New History of Fashionable Dress. Manchester: Manchester University Press. Lars Svendsen duidt
echter de achttiende eeuw aan als werkelijk startpunt. Svensen (2006), 23. Vinken lokaliseert de geboorte van
modieuze kledij dan weer in de mid-negentiende eeuw. B. Vinken (1999) Transvesty – Travesty: Fashion and
Gender. Fashion Theory. 3(1), pp. 34-49 (33).
3
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bestuderen.7 Vele modehistorici onderschrijven echter de hypothese dat de geboorte
van mode in kledij (als de versnelling van verandering in kledingstijlen) in het
Bourgondië van het midden van de veertiende eeuw valt.8 Toen onderging de
mannelijke silhouet een grote wijziging in de richting van een meer aansluitende snit.9
Modehistorici baseren zich voornamelijk op visueel bewijsmateriaal voor dergelijke
beweringen. De premisse van het visuele wordt duidelijk geïllustreerd in het werk van
Anne Hollander, dat de veertiende eeuw beschouwt als het startpunt van de modieuze
kledij. Hollander baseert zich op kunsthistorische beelden voor “[t]he direct reflection
of fashion in the image of the nude body [which] can be demonstrated only during those
centuries of Western society when true fashion actually existed”.10 Deze uitspraak
impliceert dat kledij voor dat moment de naam ‘echte’ mode niet waard is. De vraag
stelt zich echter of de inclusie van bewijsmateriaal uit tekstuele bronnen andere
bevindingen oplevert. Met andere woorden, vindt men representaties van snelle
veranderingen in kledij en van een verlangen naar het nieuwe op kledingvlak voor de
veertiende eeuw al terug in tekstueel bronnenmateriaal?
Sarah-Grace Heller geeft twee sprekende voorbeelden uit de Franse literatuur van de
dertiende eeuw. In Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole (1210-1212 of 1227-1228)
wordt het allegorische personage Avarice voorgesteld als ouderwets gekleed omdat ze
spaarzaam is op vlak van kledij.11 Dat is opmerkelijk gezien de etymologische wortels
van haar naam (avēre is Latijn voor ‘verlangen naar’). In de roman leest men:
She was dressed very poorly. Her cote was old and torn, as if it had been left to the
dogs; the cote was cheap and threadbare and covered in old rag patches. […] She

Heller (2007), 47. Voor een gelijkaardig argument over de geboorte van ‘moderniteit’, zie R. Koselleck (2002)
The Eighteenth Century as the Beginning of Modernity. In: R. Koselleck (2002a) The Practice of Conceptual
History. Timing History, Spacing Concepts. Stanford: Stanford University Press, pp. 154-169 (159).
8
F. Braudel (1973) Capitalism and Material Life 1400-1800. Londen: Weidenfeld and Nicholson.
9
Heller geeft aan dat men de overeenstemmende visie over de veertiende eeuw als bakermat van de modieuze
kledij kan terugbrengen op de invloedrijke hypothese van kostuumhistoricus Paul Post. Zie: Post (1910).
Modehistorici die Post volgen zijn, onder anderen, F. Boucher (1987) 20,000 Years of Fashion: The history of fashion
and personal adornment. New York: Abrams; M. von Boehn (1932) Modes and Manners, vol. 1 From the Decline of the
Ancient World to the Renaissance. Philadelphia: J.B. Lippincott; Breward (1995); J. Laver (1995) Costume and
Fashion: A Concise History. Tweede editie. Londen: Thames and Hudson.
10
Hollander (1978), 90.
11
Heller (2007), 66.
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had had the robe for a good ten years, but regarding clothing, Avarice is terribly
loathe to hurry.12

In de Roman de la Rose wordt Avarice dus met argwaan bekeken vanwege haar
ouderwetse kledij. Blijkbaar is tien jaar té lang om geen kledingwissel door te voeren. De
lezer krijgt op dat moment echter nog geen indicatie van het gewenste interval voor de
overgang van oud naar nieuw, van ouderwets naar modieus. Een latere passage
illustreert dat. In een bosscène ontmoeten modieus geklede jonkvrouwen en ridders een
groep jagers in lelijke jassen “which were not new this year”.13 De verteller behoudt alle
positieve adjectieven voor de modieus geklede personages en contrasteert die
kwaliteiten met de ouderwetse kledij van de jagers. Niet alleen illustreert de passage dus
een ritme voor verandering in kledij,14 ze wijst ook vooruit naar de verwerpende
structuur van het modeconcept waarin de ene pool steeds beter wordt bevonden dan de
andere (5.4).
Ook in een andere roman uit de dertiende eeuw maakt men kennis met die temporele
structuur van het modeconcept. In Flamenca contrasteert de verteller twee rivaliserende
mannelijke personages op basis van de beschrijving van hun klederdracht. De mooie
Flamenca wordt uitgehuwelijkt aan de oude heer van Bourbon, Archambault. De jonge
ridder Guillem maakt haar echter ook het hof. Archambault wordt gerepresenteerd als
de jaloerse echtgenoot die, wanneer hij Flamenca naar de baden begeleidt, “put on a
long simarre outer coat that was beastly and outmoded, then went out, leading her
towards the baths, completely barefoot, without chausses”.15 Nadat Archambault
verdwijnt, verschijnt Guillem “wearing a robe of purple dotted with little gold stars; and
it fit him so well and elegantly that nothing looked out of place; he had chausses of a red
samite silk”.16 De oppositionele beschrijving van beide mannen verwijst naar de
verwerpende structuur van ‘mode’. De verteller plaatst de modieus geklede Guillem

De Lorris and de Meun (1210-1212 of 1227-1228) Roman de la Rose. Lijnen 207-211 en 218-220. Geciteerd in en
vertaald door Heller (2007), 67. De originele tekst luidt: “Ert ele mout povrement vestue. Cote avoit viez et
derompue, come s’el fust a chiens remese; povre estoit la cote et arese et plaine de viez paletiaus. […] Bien
avoit sa robe .x. anz, mes Avarice du vestir se veut mout a tart enhastir.”
13
Heller (2007), 69, mijn nadruk. De originele tekst luidt “qui ne furent noeves oan.”
14
Hoofdstuk zes diept de ontwikkeling van dat ritme historisch verder uit.
15
Flamenca (1260-1280) lijnen 6365-6368. Geciteerd in en vertaald door Heller (2007), 68. Cursief in vertaling. De
originele tekst luidt: “Una samarra fera e trida/ vest Ens Archambautz, e pois guida/ e vai s’en als bains, tots
descauz.”
16
Ibidem, lijnen 6375-6381. Cursief in vertaling. De originele tekst luidt: “et ac una polpra vestida, ab esteletas
d’aur florida; et estet li tan ben e gent que nuilla re no i si desmen; cassas ac d’un vermeil samit.”
12
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immers tegenover de ouderwetse kledij en het minder geliefde personage van
Archambault.
Bovenstaande illustraties uit de literatuur wijzen erop dat de chronologisch
vastgestelde grenzen van het begin- en eindpunt van de moderniteit en van de
modieuze kledij niet noodzakelijk gelijklopen met een meer kwalitatieve invulling
waarin praktijken en attitudes de interpretatie van ‘mode’ en ‘het moderne’ bepalen.
Blijkbaar kan de hedendaagse interpretatie van ‘mode’ ook haar intrede doen in
situaties die men chronologisch niet beschouwt tot de moderniteit.
In deze context verdedigt de politieke wetenschapper Bernard Yack de vruchtbare
stelling dat het denken over het concept ‘modern’ bestaat uit “temporal concepts” of
periodiserende pogingen en “substantive concepts” of de ideeën en praktijken waardoor
men een bepaalde periode begrijpt als modern.17 Temporele en substantieve concepten
van de moderniteit impliceren elkaar niet noodzakerlijkerwijze, omdat vele ideeën en
praktijken die modern zijn volgens de temporele conceptie dat niet zijn volgens de
substantieve conceptie en vice versa.18 De temporele structuur van de breuk met het
verleden, waardoor het huidige moment zijn ‘moderniteit’ kan registreren, behoort dus
niet exclusief tot de chronologische grenzen van de ‘moderniteit’ of ‘de mode’.
Het werk van filosoof Preston King verheldert dit verschil tussen chronologische en
substantieve tijdconcepten.19 Hij benadert de kwestie door een analyse van wat men
verstaat onder de idee van ‘het heden’ en ‘het verleden’. Wanneer men bijvoorbeeld
over ‘het heden’ spreekt, heerst er vaak conceptuele verwarring. Het heden kan
namelijk verwijzen naar het huidige chronologische moment, maar evenzeer naar de
praktijken die iets van het heden maken of die uitdrukking geven aan het huidige
moment. Tijd heeft zowel chronologische als substantieve aspecten. Bijvoorbeeld, de
chronologie van de tijd van de mode is de ‘lege’ sequentiële container waarin zaken
gebeuren. Chronologie verdeelt tijd, met andere woorden, in duidelijk afgebakende
secties waarvan de grenzen arbitrair worden vastgesteld (jaar, decennium,
modeseizoen). De tijd van de mode heeft echter ook substantieve elementen. Hier wordt
de tijd ingedeeld en begrepen naar specifeke gedragingen en opvattingen die de tijd
‘vullen’. King illustreert dit met ‘de tijd van de slavernij’. Op modevlak kan men
refereren aan ‘de tijd van de couture’ als substantief tijdsbegrip. Tijd krijgt hier vorm
door de elementen die men associeert met deze vorm van kledingproductie (3.2) en niet

B. Yack (1997) The Fetishism of Modernities: Epocal Self-Consciousness in Social and Political Thought. Notre Dame,
Indiana: Notre Dame University Press, 35.
18
Ibidem, 26.
19
P. King (2000) Thinking Past a Problem: Essays on the History of Ideas. Londen: Frank Cass.
17
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door de chronologische grenzen 1860-1960. King benoemt de substantieve concepten
van tijd onder andere met de notie ‘het neoterische’. 20 Het neoterische heden en het
neoterische verleden duiden dan, in tegenstelling tot het chronologische heden en het
chronologische verleden, aan wat karakteristiek is voor het heden en voor het verleden.
Kings conceptualisering van de neoterische dimensies van tijdsmodaliteiten leunt
aan bij Johannes Fabians invulling van “Typological Time” die de tijd aanduidt in
termen van betekenisvolle events.21 Net als de typologische tijd die ongelijk verdeeld is
tussen groepen,22 veronderstelt het neoterische bovendien een distinctie in “the
substantive, behavioural content of the present, as between what is […] labelled
‘modern’ and ‘primitive’”23. Bijvoorbeeld, de praktijken die ‘de tijd van de slavernij’
vormgeven, beschouwen velen vandaag als meer primitief, minder modern of minder
van het heden. De verwerpende logica die ingebed zit in het neoterische vergelijkt King
expliciet met het modeconcept dat ook “wish[es] to distinguish […] that which is ‘novel’,
‘innovative’ and ‘modern’”.24 King onderscheidt dus verscheidene mogelijk verwarrende
interpretaties van het heden en het verleden en besluit dat beide noties ‘lege’
chronologische interpretaties en ‘volle’ substantieve interpretaties hebben. Die laatste
worden vaak in de taal van de mode geuit, want sommige praktijken die het heden
bepalen kunnen als meer representatief worden beschouwd voor het huidige moment
dan andere gedragingen of opvattingen. Dergelijke niet of minder modieuze praktijken
kan men benoemen als het “counterpart view of the ‘neoteric present’, call it the
‘démodé past’”.25
King besluit de conceptuele ontrafeling van de interpretatie van ‘heden’ en ‘verleden’
met een ondersteuning van Yacks argument. Een specifieke modestijl kan in het
chronologische verleden liggen (bijvoorbeeld in 2012), maar nog steeds tot het
neoterische heden behoren of nog steeds modieus zijn. 26 Kortom, heden en verleden
hebben chronologische en substantieve / neoterische aspecten die niet noodzakelijk
overlappen.

King (2000), 47.
Fabian (2002), 23. Verder is er ook een duidelijke overeenstemming met de substantieve tijdsconcepten van
Yack en met Osbornes visie op de kwalitatieve invulling van het moderne als temporeel transcenderende
structuur (5.4).
22
Ibidem, 23.
23
King (2000), 41.
24
Ibidem, 41.
25
King (2000), 47.
26
Het werk van Baudelaire moet vermeld worden als een van de eerste uitwerkingen van de idee dat het nietchronologisch moderne toch substantief modern kan zijn. Baudelaire (1964 [1854]).
20
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Een van de problemen met (mode)onderzoek dat zich er exclusief mee bezighoudt om
de historiografische herkomst van de modieuze kledij (in de moderne periode) te
achterhalen, is echter niet de periodiserende of chronologische benadering op zich.
Zowel de cultuurtheoreticus Fredric Jameson als de feministische cultuuronderzoekster
Rita Felski stellen immers dat men vaak niet anders kan dan te periodiseren in
onderzoek dat handelt over de praktijken en ervaringen van de moderniteit. 27 Dergelijke
modehistorische pogingen leveren echter magere conceptuele werkmiddelen om de
relatie tussen de concepten van de mode en het moderne te doordenken. Historische
periodisering besteedt immers amper aandacht aan de homogenisering die het
doorvoert in de variabele en soms contradictorische praktijken en opinies waarmee
men bijvoorbeeld iets kent en ervaart als ‘modern’.28 De idee van mode-als-modern op
chronologisch vlak zorgt dus soms voor een homogene interpretatie van de vaak
oppositionele praktijken in de kwalitatieve interpretatie van mode-als-modern (5.4).
Aan de hand van een bondige uiteenzetting van Kosellecks conceptualisering van
Neuzeit of de moderniteit biedt de volgende sectie een breder kader voor de eerste as die
door het argument van mode-als-modern snijdt (dit is: de chronologische-kwalitatieve
interpretatie).

5.2 Neuzeit: het gevoel nieuw te zijn
Verscheidene auteurs karakteriseren de moderne wereld aan de hand van een specifiek
historisch bewustzijn dat opgang maakte in de achttiende eeuw. Mensen hadden niet
langer het gevoel dat ze zich zonder meer konden beroepen op de lessen die men had
geleerd uit het verleden. Voor deze stelling refereren velen aan het werk van historicus
Reinhardt Koselleck (1923-2006). In Futures Past, On the Semantics of Historical Time
koesterde hij de ambitie een theorie van de historische tijd te ontwikkelen, afgeleid van
de menselijke geschiedenis in plaats van de tijd van de natuur.29 Naast een meer

Jameson stelt dat periodisering een van de maximes is van de moderniteit. F. Jameson (2002) A Singular
Modernity. Londen: Verso, 94. Zie ook de introductie Timely Meditations van R. Felski (2000), pp. 1-31.
28
Zie Osborne (1995) voor een gelijkaardig argument.
29
Koselleck schrijft dat “nature-even if it possesses its own history – cannot be transformed unmediated into a
historical concept of time”. R. Koselleck (2004c) Author’s Preface. In: R. Koselleck (2004) Futures Past, On the
Semantics of Historical Time. New York: Columbia University Press, 2.
27
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kwalitatieve invulling van wat het betekent ‘modern’ te zijn, levert zijn werk ook een
periodiserend concept op.30 Met het begrip Neuzeit, dat Koselleck laat aanvangen bij het
einde van achttiende eeuw, conceptualiseert hij een tijdservaring waarin mensen voor
het eerst het gevoel hadden dat ze in een werkelijk andere tijd leefden dan voorheen.
Hier sluit het postulaat van de onomkeerbaarheid van de tijd aan bij de kwalitatieve
interpretatie van Neuzeit. Het moderne wordt ervaren als een andere tijd die verschilt
van de voorgaande en waarnaar een terugkeer niet mogelijk is, zelfs wanneer men dat
zou willen. Kortom, de cultureel modernististische houding ontstaat met de opvatting
dat het verleden definitief voorbij is.31
Koselleck ontleende twee universeel antropologische begrippen om de substantieve
invulling van de moderne wereld te kaderen: ‘ervaring’ en ‘verwachting’. Zijn werk
omvat “the hypothesis that in differentiating past and future, or (in anthropological
terms) experience and expectation, it is possible to grasp something like historical
time”.32 De notie ‘ervaring’ refereert aan wat men kent, voelt, denkt en observeert in het
heden terwijl men incorporeert wat men kent uit het verleden. 33 De notie ‘verwachting’
verwijst naar dat wat men voorziet in de toekomst.34
De belangrijkste these gaat als volgt: in het laatste decennium van de achttiende
eeuw verwijdert de Erfahrungsraum (‘ervaringsruimte’), die bestaat uit al de ervaringen
die mensen opdeden in het verleden, zich verder van de Erwartungshorizont
(‘verwachtingshorizon’). Het verleden wordt afgezworen als leidraad en leermeester van
het heden.35 Koselleck poneert hier het ontstaan van een nieuwe tijd, de Neuzeit, die
gekenmerkt wordt door het gevoel in een tijd te leven waarin het verleden minder
aanspraak maakt op het heden. Die nieuwe tijdservaring, die velen de moderniteit

In het kader van het politieke aspect van periodisering (5.4.2) is het belangrijk te noteren dat ook Kosellecks
begrip van Neuzeit niet zonder kritiek bleef. Bijvoorbeeld Kathleen Davis wees erop dat Koselleck het
periodiserende concept Neuzeit inzet om die periode af te schilderen als een ‘betere’ tijd dan de middeleeuwen
die geen historiciteit zouden kennen. K. Davis (2008) Periodization and Sovereignity: How Ideas of Feudalism and
Secularization Govern the Politics of Time. Philadelphia: University of Pennsylviania Press. Helge Jordheim stelt
echter dat Davis de periodiserende en homogeniserende tendens in Kosellecks werk overdrijft. H. Jordheim
(2012) Agaist Periodization: Koselleck’s Theory of multiple Temporalities. History & Theory. 51, pp. 151-171.
31
A. Benjamin (2006) Style and Time: Essays on the Politics of Appearance. Evanston: Northwestern University
Press, xiii.
32
R. Koselleck (2004c), 3.
33
R. Koselleck (2004d) “Space of Experience” and “Horizon of Expectation”: Two Historical Categories. In: R. Koselleck
(2004), 259.
34
Ibidem, 259.
35
R. Koselleck (2004b) Historia Magistra Vitae. The Dissolution of the Topos into the Perspective of a modernized
Historical Process. In R. Koselleck (2004), pp. 26-42.
30
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noemen, kende haar aanzet in de technische en industriële ontwikkelingen en in de
politieke onrusten tussen 1500 en 1800. Die ontwikkelingen en onrusten leidden tot het
gevoel van een constante versnelling van de wereld.36
Met dat gevoel van versnelling verloor het verleden haar zeggingskracht en werden
het heden en de toekomst de geliefde temporele modaliteiten. Men stelde steeds meer
verwachtingen aan de toekomst. Ook al werd die toekomst ervaren als onvoorspelbaar,
in de achttiende en negentiende eeuw leek die tijdsmodaliteit volledig maakbaar.
Mensen kregen het gevoel zelf in te staan voor de verwezenlijking van de
verwachtingen die ze koesterden. Deze observatie sprak verlichtingsdenkers aan. Zij
voegden de idee toe dat de toekomst ‘beter’ zou worden dan het heden. Men dacht dat
toekomstige hedens beter zouden zijn dan de huidige, alleszins totdat men in de
twintigste eeuw deze modernistische premisse van vooruitgang in vraag begon te
stellen.
Bovendien ervoer men het heden in Neuzeit als een voorbijgaand moment dat in
beweging is naar een andere en geavanceerde toekomst.37 Historische tijd werd steeds
meer ervaren en gerepresenteerd als een lineair (en evolutionair) gegeven. Koselleck
schrijft dat “history was temporalized in the sense that, thanks to the passing of time, it
altered according to the given present”38. Hier haakt de idee van beweging in op het
moderne, dat een van de bewegingsconcepten werd.39 Ik stelde immers dat het gevoel in
een nieuwe tijd te leven, gelinkt is aan de ervaring van de eigen periode in transitie. De
bijbehorende verwachting dat de toekomst andere zaken in petto heeft dan wat men
vandaag kent, duidt verder de toekomstgerichtheid dat het heden karakteriseert in de
Neuzeit.40
Niet enkel de toekomst is trouwens maakbaar, maar ook de herinneringen die men
heeft aan het verleden. In de moderniteit beschouwt men het verleden als moeilijk te
doorgronden maar wel aantrekkelijk. Hierdoor wordt het verleden ook waardevol om te
herschrijven in licht van de huidige doelen die men wil bereiken. 41 De maakbaarheid
ervan hield echter ook in dat men historische tijd aanvoelde als onvoorspelbaar en

Koselleck (2004c), 3.
J. Habermas (1990) Modernity’s consciousness of time and its need for self-reassurance. In: J. Habermas
(1990) The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge: MIT Press, pp. 1-21 (6).
38
Koselleck (2004a), 240.
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Ibidem, 222.
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Ibidem, 240.
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Fritzsche (2004), 214.
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contingent. In de moderniteit had men, kortom, het gevoel dat alles anders had kunnen
zijn dan het nu is.42
Hoewel Koselleck in een latere nuancering van zijn stelling van de Neuzeit poneert dat
ook herhaling, continuïteit en de cyclische terugkeer van het verleden blijven
doorwerken,43 nam het modernistische gevoel van het andere en vreemde karakter van
het verleden een belangrijke plaats in. Die ervaring voedde de ontdekking en het
onderhoud van de idee van een historisch verleden. “If the new time is offering
something new all the time, the different past has to be discovered and recognized, that
is to say, its strangeness which increases with the passing of years”. 44 Het vreemde
verleden werd dus ontdekt samen met het gevoel van een ‘nieuw’ heden en de
verwachting van een weer andere toekomst. De Neuzeit werd ervaren als een substantief
nieuwe tijd en doet tegelijkertijd dienst als een periodiserend concept.
Ik stelde dat vele modeonderzoekers aanhalen hoe men het periodiserend begrip van
het moderne of de Neuzeit kan koppelen aan het ontstaan van modieuze kledij. Mode
lijkt bovendien ook de kwalitatieve invulling met de Neuzeit te delen, omdat ‘mode’ het
gevoel van verschil tussen heden en verleden in kledij uitdrukt. Bovendien articuleert
het de verwachting dat toekomstige modes steeds (minimaal) anders zullen zijn. In
sectie 5.4 spit ik de gevolgen uit van de relatie die het moderne en het modeconcept ook
in de neoterische interpretatie aangaan. Dat vereist eerst een bondige beschrijving van
de veranderde betekenissen die de noties ‘modern’ en ‘mode’ kregen in de aanloop naar
en gedurende de periode van de moderniteit of Neuzeit (5.3). Vandaag beschouwt men
beide concepten als de uitdrukking van het huidige moment dat contrasteert met het
ouderwetse of met het verleden. Die getemporaliseerde betekenis was echter niet altijd
kenmerkend voor ‘mode’ en ‘het moderne’.

Koselleck (2004d), 262. Zie ook N. Luhmann (1998) Observations on Modernity. Stanford: Stanford University
Press.
43
In Zeitschichten nuanceert Koselleck zijn visie op de zogeheten radicale nieuwheid van Neuzeit door een
theorie uit te werken van meerdere historische tijdlagen. Waar sommigen snel veranderen, blijven anderen
meer standvastig doorwerken. Herhaling wordt dus niet verbannen uit zijn visie op de moderne wereld. Zie
Jordheim (2012); Voor een gelijkaardig argument (veelal toegepast op gendertheorieën in de dagelijkse
ervaringen van de moderne wereld), zie Adam (1995) en Felski (2000). R. Koselleck (2000) Zeitschichten, Studien
zur Historik. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
44
Koselleck (2002), 120.
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5.3 De historische semantiek van ‘modern’ en ‘mode’
In The Fashion System articuleert Barthes de temporeel transcenderende structuur van
‘mode’. Elke mode is “a refusal to inherit, a subversion against the oppression of the
preceding fashion; Fashion experiences itself as a Right, the natural right of the present
over the past”.45 In de synchrone tendens eigen aan de structuralistische traditie
waarbinnen Barthes dit werk schreef, gaat hij echter voorbij aan de meer
gehistoriseerde vraag of ‘mode’ werkelijk altijd opgevat werd als een getemporaliseerde
notie. Wanneer men die vraag stelt voor de betekenissen van het ‘moderne’ merkt men
alvast dat dit concept niet steeds geïnterpreteerd werd als de breuk met het verleden.
Hans Ulrich Gumbrecht traceert de verscheidene betekenislagen van de notie van het
moderne van de middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. Hij onderscheidt
drie clusters: het huidige/het voorgaande, het nieuwe/het oude waarin het moderne de
betekenis krijgt van een tijd die zich bewust wordt van haar eigen nieuwigheid in relatie
tot het achtergestelde van andere tijden en, ten slotte, het vergankelijke/het eeuwige. 46
De betekenis van het moderne als het huidige moment was al in zwang in de
middeleeuwen. Geïnspireerd op Bernard de Chartres’ stelling dat de modernen zoals
dwergen op de schouders van reuzen staan, werd het concept ‘modern’ gebruikt om een
deelname aan het huidige moment te omschrijven die van een groot respect getuigde
voor het verleden. Het voorgaande werd dus beschouwd als dé voorbeeldtijd.
Gumbrecht stelt dat ook tijdens de renaissance het verleden, en dan voornamelijk de
klassieke oudheid, exemplarisch bleef. Wat de notie van het moderne tot en met de
renaissance dus niet registreerde was “a qualitative claim – that of being new in the
sense of completely other, even better than what has gone before”.47
Pas in de Neuzeit ontwikkelde dergelijke betekenis van het concept van het moderne
zich volkomen. Nu werd de status van het verleden als gidstijd in vraag gesteld. Net als
Jürgen Habermas en Hans Robert Jaus,48 verwijst Gumbrecht naar het begin van de
Querelle des Anciens et des Modernes in 1687 om het nieuwe begrip te duiden dat het
‘moderne’ verwierf in de achttiende eeuw. ‘Modern’ kreeg nu de interpretatie van een
radicaal verschil met het verleden. Hierdoor werd de moderne tijd ervaren als een

Barthes (1990), 273.
H.U. Gumbrecht (1978), pp. 93-131.
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R. Koselleck (2004a), 228.
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45
46

165

nieuwe tijd. Deze betekenis ontstond naar aanleiding van een dispuut in de kunstkritiek
over de vraag of men de klassieke Franse kunst als voorbeeld moest nemen voor
eigentijdse of ‘moderne’ kunst. Het debat kende twee partijen: les Modernes en les Anciens.
Hoewel het antwoord op de vraag verschilde,49 leidde het debat uiteindelijk tot dezelfde
conclusie. Oude en moderne kunst beantwoorden simpelweg aan verschillende
standaarden. Vanaf de achttiende eeuw dacht men dat verschillende tijden gekenmerkt
werden door verschillende karakteristieken. De periode waar men nu in leefde was
anders dan de voorgaande en de kunst die deze tijd representeerde moest enkel de
historische specificiteit van deze periode uitdrukken.
Tijdens de twintig jaar durende polemiek van de Querelle schreef Jean de la Bruyère
dat “[w]ij, die zo modern zijn, oud zullen zijn in enkele eeuwen”.50 Die uitspraak wees
vooruit naar wat het derde begrip van het concept van het moderne zou worden in de
kunstkritiek van de negentiende eeuw. Want door zijn eigen tijd door de bril van de
toekomst te bekijken, suggereerde de la Bruyère dat ook zijn moderne tijd van
voorbijgaande aard is. De vervanging door de volgende incarnatie van het moderne
loert immers om de hoek. Met deze notie van, wat filosofe Sylviane Agacinski noemt,
“the passagèreté”51 van de moderniteit registreert de la Bruyère de interpretatie van het
moderne als het vergankelijke.
Tijdens de voorbije eeuwen kreeg het moderne dus een getemporaliseerde betekenis
waarbinnen alvast de tweede en derde semantische cluster elkaar sterken. De
vluchtigheid van het concept moet namelijk ondersteund worden door de constante
breuk met het verleden. Het is in deze twee betekenissen van het moderne dat het
concept zich hecht aan de huidige semantiek van ‘mode’. Johann Wolfgang von Goethe
beschreef die relatie bijvoorbeeld conform met de tweede betekenis van het moderne:
“[O]ur ancestors stuck to the lessons they received in their youth; we, however, have to
relearn things every five years if we do not want to fall out of fashion completely.”52 En
Ulrich Lehmanns meer recente beschrijving van de relatie tussen mode en het moderne
– door middel van de etymologische wortels die la mode deelt met la modernité in de

Les Modernes verdedigden de idee van een schoonheid die bepaald werd door de Zeitgeist en les Anciens
geloofden dat schoonheid een absoluut en tijdloos voorbeeld leverde voor imitatie in de kunsten. Zie
Gumbrecht (1978).
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J. de la Bruyère (1951) Discours sur Théophraste. Inleiding tot Les caractères, ou les moeurs de ce siècle. Parijs: Julien
Brenda, 11. Geciteerd in Gumbrecht (1978), mijn vertaling.
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Franse taal – combineert de twee betekenisclusters van de breuk met het verleden en de
ervaring van vergankelijkheid.53
Toch hulde het modeconcept zich niet steeds in deze getemporaliseerde gedaante.
Tot de late renaissance komt men immers vaak de interpretatie tegen van ‘mode’ als een
stabiel, vormend en penetrerend begrip. “[T]he modern sense of “fashion” no longer
captures the root sense of clothes as the making and fashioning of a person”.54 In haar
renaissance-vertaling zet de Bijbelse semantiek van ‘mode’ ons in de Engelse taal alvast
op het spoor van de vormende en scheppende kracht waar ‘mode’ voor stond in die
periode.
In een vertaling van de psalmen uit de vroeg zeventiende eeuw was Gods scheppend
werk er een van ‘fashioning’. Zo stelde Jod: “Thy hands have made me and fashioned
me”.55 Davids psalm suggereert bovendien de relatie tussen het modeconcept en Gods
‘diepe’ maken van de mens: “Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in
thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as
yet there was none of them.”56 Mode had de betekenis ‘diep’ door te dringen, omdat het
een mens maakte tot een sociaal erkende persoon.
Het verhaal van Josef duidt verder de scheppende betekenis die het modeconcept
draagt op het vlak van kledij. Jacob, de jongere zoon die nu patriarch is doordat zijn
moeder Rebekah hem kleedde in de kledij van zijn oudere broer Esau,57 heeft een
voorkeur voor zijn eigen jongere zoon Josef. Jacob toont die liefde door Josef “a coat of
many colors” te schenken.58 Josefs jaloerse broers nemen de jas echter weg en laten hem
achter in een put. Daar wordt Josef ontdekt door handelaars die hem verkopen als slaaf,
waarna hij belandt in Egypte bij de heer Potifar. Potifars vrouw verlangt echter naar

Lehmann baseert zich voor deze stelling op het modewerk van Simmel, Benjamin en Baudelaire. Lehmann
(2000), xv en 5-19. Vinken refereert aan het werk van Heinrich Heine (Die Reise nach Genua in Reisebilder,
hoofdstuk 17, Sämtliche Schriften III) voor hetzelfde argument. Ook in de Duitse taal delen het concept van de
mode en het moderne de betekenis van temporele verwerping. Vinken (2005), p. 43-44.
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A.R. Jones en P. Stallybrass (2000) Renaissance Clothing and the Materials of Memory. Cambridge: Cambridge
University Press, 269.
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Josef en probeert hem te omhelzen, waarna hij “left his garment in her hand, and fled”.59
Het kledingstuk wordt het bewijs van Josefs zogenaamde ontrouw. Potifar straft Josef,
ontdoet Josef van de kledij die hem maakte tot de eigendom van Potifar en stuurt hem
naar de gevangenis. Daar ontwikkelt Josef echter het talent om dromen te interpreteren.
Zelfs de farao van Egypte is geïnteresseerd in Josefs talent. Na enkele succesvolle
droominterpretaties wordt Josef beloond door de farao. Weer staat het kleden, het
maken of de fashioning van Josef symbool voor zijn nieuwe plaats in de maatschappij.60
Kledij kan mensen kortom ‘ont-maken’ en ‘maken’ tot personen (cf. het Engelse to
fashion en het Latijnse facere ‘maken’), zoals “[t]he smith with the tongs both worketh in
the coals, and fashioned it with hammers”.61
Die betekenis van mode bleef doorwerken tijdens de renaissance, stellen Ann
Rosalind Jones en Peter Stallybrass. Ze refereren aan het einde van Shakespeares Henry
IV Part 2 waarin het personage Hal het verdriet van zijn broers bij het verlies van hun
vader, de Koning, vergelijkt met het aantrekken van kledij: “I will deeply put the
Fashion on, / And weare it in my heart.”62 Jones en Stallybrass concluderen dat
“[s]orrow is a fashion not because it is changeable but because fashion fashions, because
what can be worn can be worn deeply”.63
Bijgevolg kende de niet-moderne semantiek van de incarnatie van mode in kledij
geen interpretatie van ‘mode’ als oppervlakkig en collectief fenomeen dat in contrast
staat met de individualiteit van de persoon als cultureel modernistisch symbool voor
diepte. De moderne oppositie tussen enerzijds modieuze kledij als het bedekken van het
oppervlak van het lichaam (als oppervlakkig fenomeen) en anderzijds de persoon als
‘diepe’ kern was dus nog niet ingebed in het modeconcept. Het aantrekken van kledij
was dan ook vaak geen individuele keuze waarvoor men zich kon schamen, zoals in de
moderne temporele structuur van mode waar iemand of iets steeds meer ‘bij de tijd’ is
dan de ander of iets anders.
Hoewel de vorige sectie enkele voorbeelden aanhaalde uit de middeleeuwse
literatuur die illustreren hoe de moderne semantiek van ‘mode’ de grenzen van de
chronologische moderniteit overschrijdt, was het wachten tot de moderne periode voor

Genesis 39: 12. In: The Holy Bible (1611).
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de betekenis van mode-als-verandering het roer overnam.64 Zo stelde Immanuel Kant in
1789 dat “[a]ll fashions are, by their very concept, mutable ways of living”.65 Die
betekenis werd vaak vergezeld van de idee dat een persoon of een individu voorafgaat
aan de steeds wisselende kledij die hij of zij aantrekt. Mensen worden niet meer
gemaakt tot erkende personen door middel van kledij, maar drukken hun individuele
karakters nu uit met modieuze kledij. Dat impliceert dat de persoon steeds eerst komt,
want een persoon die gemaakt wordt door en na het aantrekken van kledij wordt steeds
vaker beschouwd als een uitzondering en een anachronisme.66 De modesemantiek haakt
dus aan bij de moderne semantiek van het individu. Hierdoor verschuift de betekenis
van ‘mode’ (in kledij) van een diepe, penetrerende categorie naar een
oppervlaktefenomeen.
Hans-Georg Gadamer koppelt de kritiek van mode als oppervlakkige categorie aan
haar collectiviteit. Mode bepaalt immers enkel die dingen die ook op een andere manier
gekarakteriseerd kunnen worden,67 want mode zou geen andere norm omvatten dan
wat de anderen ook doen.68 De filosofen Lipovetsky en Niklas Pappas menen dat in de
spanningsrelatie die het moderne modeconcept onderhoudt met het moderne
individualiteitsbegrip de wortels liggen van de fervente en veelgehoorde kritiek op het
moderne modefenomeen.69 Hoewel individuen steevast verantwoordelijk worden
gehouden voor keuzes op modieus vlak – kledij moet onze persoonlijkheid uitdrukken –,
draagt mode in de moderniteit tegelijkertijd de betekenis van collectiviteit en imitatie.70
Die spanningsrelatie is een van de meest opmerkelijke zaken in het moderne
modebegrip.71 Gender snijdt echter doorheen de paradoxale eis tot de uitdrukking van
een individualiteit die ook moet beantwoorden aan de collectieve eigenschappen van
modekeuzes. De modewetenschap toonde immers veelvuldig dat, alvast tot en met de
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laatste decennia van de twintigste eeuw, de vrouw en de karakteristiek van
‘vrouwelijkheid’ vaker geassocieerd worden met de moderne modesemantiek.72
Bijgevolg wordt het vrouwelijke ook meer gekoppeld aan de pejoratieve bijklank van
oppervlakkigheid die de nieuwe betekenis van mode als het veranderlijke laagje kledij
omvat.
Binnen de transcenderende structuur van ‘mode’, willen mensen – historisch vaak
gelezen als vrouwen – niet zijn zoals alle anderen, willen ze meer eigentijds zijn dan
anderen, weliswaar zonder alleen te staan in kledingkeuzes. Een van de strategieën om
dit te verwezenlijken is het bewust of onbewust verwijzen van een anders kledingkeuzes
naar een ouderwets verleden (faire date) (5.5).
Aangezien modieuze kledij individualiteit moet uitdrukken die tegelijkertijd instemt
met de gangbare mode, realiseert men zich deels verantwoordelijk te zijn voor een meer
of minder modieus voorkomen. Dat kan zowel gevoelens van superioriteit als van
schaamte met zich meebrengen. In Virginia Woolfs essay The New Dress leest men een
van de meest treffende verwoordingen van deze vorm van modeschaamte. Het verhaal
vertelt hoe Mabel Waring ingaat op de uitnodiging van Clarrisa Dalloway voor een feest.
Mabel laat voor de gelegenheid een nieuwe jurk maken. Zodra ze de feestlocatie
betreedt, wordt Mabel overmand door modeschaamte.
Mabel has her first serious suspicion that something was wrong when she took her
cloak off and Mrs. Barnet, while handing her the mirror and touching the brushes
and thus drawing her attention […] confirmed the suspicion- that it was not right,
not quite right, which growing stronger as she went upstairs and springing at her,
with conviction as she greeted Clarissa Dalloway, she went straight to the far end
of the room, to a shaded corner where a looking-glass hung and looked. No! It was
not RIGHT. [---] But she dared not look in the glass. She could not face the whole
horror—the pale yellow, idiotically old-fashioned silk dress […]. “But, my dear, it’s
perfectly charming!” Rose Shaw said, looking her up and down with that little
satirical pucker of the lips which she expected- Rose herself being dressed in the
height of fashion, precisely like everybody else, always.73

Het is belangrijk dat men inziet dat deze vorm van modeschaamte, die zich voordoet
wanneer iemand zich realiseert dat hij of zij achter is op modevlak, een contemporain
fenomeen is waarbij beide partners in de structuur van faire date chronologisch
gelijktijdig zijn, maar niet modieus gelijktijdig. Mabel en Rose bevinden zich immers
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gelijktijdig op een feest in Londen, maar vertonen een andere tijd in hun kledij (oldfashioned versus height of fashion). De situatie die Woolf beschrijft, verwijst dus naar een
betekenisvolle tijd waarin bepaalde sleutelwoorden een meer of minder gewaardeerde
uitdrukking van de tijd articuleren. Mabel en Rose bevinden zich ook in Fabians
typologische tijd of Kings neoterische heden waarin Mabel het onderspit moet delven.
Het werk van Koselleck suggereert een verhelderend concept voor dergelijke
chronologisch gelijktijdige situaties van modeschaamte: de Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen (‘gelijktijdigheid van het niet-gelijktijdige’).74 Net als Fabian en Osborne
na hem zullen doen,75 stelt Koselleck dat vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw,
de breuk tussen heden en verleden zich ook vertaalde in een evaluatieve dimensie
waarin men té laat kan komen in de huidige staat van politieke, economische en
culturele ontwikkeling. In de moderniteit kreeg de idee dat iedereen eenzelfde
chronologische tijd deelt (bijvoorbeeld: de eenentwintigste eeuw, het jaar 2014) voet
aan de grond, maar dat in de verschillende deelgebieden van moderne samenlevingen
(zoals mode, kunst en politiek) niet iedereen de meest recente staat van die segmenten
in gelijke mate vertegenwoordigt. De wijdverspreide idee vestigde zich dat er op
eenzelfde chronologisch moment steeds “temporal haves and temporal have nots”
zijn.76 Ook op het vlak van de modieuze kledij belichamen sommigen (meer) het
modieuze dan anderen.

Koselleck (2004a), 238. Voor een vroege verwerking van dezelfde idee (zonder de term) in modetheorie, zie
F. Tönnies (2014 [1909]) Customs. An Essay on Social Codes. Piscataway, NJ: Transaction Publishers. De Duitse
socioloog Tönnies stelt dat Mode in kledij een meer recente uitvinding was dan Tracht of traditioneel kostuum,
maar dat de twee vormen van kledij wel op hetzelfde moment voorkomen.
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not yet living at the same time as the others”. Aan het einde van de twintigste eeuw pikte ook socioloog Niklas
Luhmann het thema op. Hij begreep de chronologische gelijktijdigheid van het niet-gelijktijdige echter op een
ahistorische manier want “Gleichzeitigkeit ist einer alle Zeitlichkeit vorgegebene Elementartatsache”. Zie E.
Bloch (1991 [1934]) Heritage of our Times. Berkeley: University of California Press, 97; N. Luhmann (1990)
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5.3.1 Samenvatting
Deze sectie gaf de aanzet tot de idee dat het modeconcept een verwerpende structuur
heeft die het deelt met de substantieve of kwalitatieve interpretatie van het moderne
(5.4). Nochtans kende ‘mode’ niet steeds dergelijk historisch bewustzijn. In de moderne
periode verschoof de semantiek van het modebegrip van een scheppende en vormende
notie met de connotatie van ‘diepte’ naar een getemporaliseerde betekenis die zich
verbond met individualiteit, collectiviteit en oppervlakkigheid.77 Modieuze kledij werd
een fenomeen van het oppervlak en de oppervlakkigheid: het laagje dat men in steeds
wisselende gedaanten over de diepere persoonlijkheid van het individu drapeerde.
Bovendien werd ‘mode’ in de moderne periode een concept dat, op het vlak van kledij,
de uitdrukking van een individu’s diepere persoonlijkheid herbergt.78 Paradoxaal
genoeg werd ‘mode’ ook een begrip van de collectiviteit dat de ‘diepe’ subjectiviteit van
vele individuen met elkaar linkt. Individualiteit en standaardisering gaan dus hand in
hand.
De moderne getemporaliseerde betekenis van mode-als-verandering snijdt doorheen
de spanningsrelatie tussen het persoonlijke en het collectieve. Vanuit het oogpunt van
het huidige moment is het minder modieuze modeverleden immers steeds beladen met
een gevoel van modeschaamte. Mensen worden geacht hun persoonlijkheid uit te
drukken met modieuze kledij (d.w.z.: mode is individueel). In een chronologisch
gelijktijdige context heeft de moderne verwerpende structuur van ‘mode’ tot gevolg dat
bepaalde individuen of groepen achter staan op meer modieuze referenten, die het
voorbeeld ter imitatie geven (d.w.z.: mode is ook collectiviteit). Kortom, mode als
concept met modern historisch bewustzijn verbindt zich met de spanningsrelatie tussen
individualiteit en collectiviteit.
In de volgende sectie bekijk ik (de implicaties van) de transcenderende temporele
structuur die mode en het moderne delen. Ik analyseer ook enkele bijkomende
argumenten die de connectie tussen ‘mode’ en het moderne bestendigen.
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5.4 Moderne mode: de relationele temporele structuur van
verwerping
In de moderne periode haakte ‘mode’ aan bij de semantiek van het modern historisch
bewustzijn, waarin het heden en de representatie van het huidige moment (modieus)
meer gewaardeerd worden dan het verleden en haar representatie (ouderwets). De
praktijken en concepties die de ideeën van mode en het moderne invullen, wijzen naar
de ervaring van een abstracte temporele structuur waarin negatie centraal staat.79 Zo
omschrijft Peter Osborne het moderne als de “exclusive valorization [...] of the present
over the past as its negation and transcendence”.80
Het argument dat het heden het verleden uitsluit in de moderniteit gaat echter
verder terug, bijvoorbeeld naar het werk van Charles Baudelaire dat weigerachtig stond
tegenover diegenen die te veel aandacht besteedden aan het verleden. Zo laat men
immers na de unieke stempel te ervaren die elke tijd op het heden drukt.81 Ook verwijst
het argument naar Friedrich Nietzsches On the Use and Abuse of History. Hierin beschouwt
Nietzsche de moderniteit als het tegenovergestelde van wat voorafging, de
geschiedenis.82 Hij argumenteert immers dat de moderniteit de capaciteit heeft om de
geschiedenis te vergeten. Paul de Man noteert dat Nietzsche zo de kern van de cultureel
modernistische houding vangt in het verlangen om het voorgaande te verlaten en een
heden te scheppen dat fungeert als nieuw startpunt.83 Nietzsche voegt overigens een
valorisatie toe aan de idee dat ‘het leven’ of de moderniteit de geschiedenis achter zich
laat. Vergeten komt ‘leven’ ten goede, stelt hij, omdat een cultuur die overstemd wordt
door het eigen verleden niet in het huidige moment kan leven. Het heden en het
verleden, het moderne en het ouderwetse worden in klassieke interpretaties dus vaak
aanzien als contrasterende noties.
De idee van de moderne breuk met het verleden vindt men ook terug bij auteurs in
hedendaagse modestudies. Zij menen dat “fashionable dress has broken all ties with the
past; it draws the essence of its prestige from the ephemeral, scintillating, fascinating
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present”.84 Mode is immers een zoektocht naar een nieuwe taal om het oude in
diskrediet te brengen.85 Blumer vertaalt deze definitie met de idee dat mode een
bereidheid veronderstelt om oudere levenswijzen te verlagen tot de status van het
ouderwetse.86 Blumer voegt bovendien een positieve evaluatie toe aan dergelijke breuk.
Fashion serves to detach the grip of the past in a moving world. […] The
significance of this release from the restraint of the past should not be minimized.
To meet a moving and changing world requires freedom to move in new
directions. Detachment form the hold of the past is no small contribution to the
achievement of such freedom. In the areas of its operation fashion facilitates that
contribution.87

Kortom, net als het moderne wordt het modeconcept gevat in de taal van de
temporele verwerping.
De Man noteert echter dat het werk van Nietzsche het moderne niet ziet als een
compleet wissen van het verleden.88 Ook het verlangen naar een vreemd maar
aantrekkelijk verleden karakteriseert de cultureel modernistische houding.89 De afstand
die in de moderne periode geschapen werd tussen heden en verleden creëert immers
een ondoordringbaar verleden waarnaar men niet kan terugkeren, maar dat des te
aantrekkelijker wordt vanwege haar mysterieuze karakter.90 De moderniteit mag dan
een historisch bewustzijn hebben “which valorizes the new as the product of a
constantly self-negating temporal dynamic. Yet its abstract temporal form remains
open to a variety of competing articulations.”91
Ondanks de transcenderende structuur, blijkt ook op modevlak het verleden een
grote aantrekkingskracht uit te oefenen. Veel modetheoretici halen aan dat mode ook
een cyclisch fenomeen is dat vaak omkijkt naar het eigen verleden. Al in 1846
herinnerde Gutzkow aan die terugkeer in zijn bespreking van de relatie tussen het
modeconcept en het moderne.
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[F]ashion does not reject the old-worldly; it returns, as we have seen in recent
days, conspiciously enough to most of the previous century’s judgments of taste.
This characteristic of fashion prepares the way for a conceptual definition of the
modern. The modern does not reject the old, but rather molds it according to its
own taste […].92

De vluchtigheid van de mode moet dus ondersteund worden door een temporeel
negatief proces waarin het verleden steeds in de vuilnisbak belandt. Bij spijt van deze
verwerping keert de mode terug op haar pad; ze herhaalt het verleden (en daarbij
veeleer het verre dan het nabije verleden). Idealiter gebeurt dat door een verwerking
van of een incorporatie van het verleden in het modieuze heden. De cyclische terugkeer
naar weleer moet immers gebeuren op een manier die het verleden vormt naar de maat
van het moderne.
In Freudiaanse termen kan men hier spreken van de noodzaak dat het modeverleden
een “working through” ondergaat, waardoor het verleden herinnerd kan worden
zonder dat het herhaald wordt.93 Freud beschouwt het doorwerken als de taak van de
patiënt. De analyst staat hem of haar hierin echter bij. De therapeutische taak bestaat
voornamelijk uit de vertaling van het trauma in de taal van het verleden. 94 Een van de
meest vruchtbare therapeutische gevolgen die herhaling vertaalt in herinnering, die
steeds haar wortels heeft in het heden, bekomt men wanneer men “render[s] it
harmless, and even make[s] use of it, by according it the right to assert itself within
certain limits”.95 In de psychoanalytische setting worden deze grenzen bepaald door de
therapeutische sessie. De grenzen voor herhaling van het verleden in modieuze kledij
worden bepaald door het neoterische heden. Men mag herinneringen ophalen in
modieuze kledij, maar dan wel onder de vorm van een herhaling die zich aanpast aan de
tendensen van het moment.
Barthes stemt in met de visie van Gutzkow (en Freud), wanneer hij schrijft dat de
mode vaak over de schouder heen kijkt op een manier die het modeverleden erkent, net
omdat het geabsorbeerd wordt door het modesysteem.96 De breuk met het

Gutzkow (2004 [1848]), 197.
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modeverleden hoeft zich dus niet zonder meer op radicale wijze te tonen. Ook de
verwerking van het verleden naar de standaarden van het huidige moment creëert voor
de mode een verzoenende tijd waarin het verleden niet langer vermoord maar wel
gebruikt wordt.97 Het is echter cruciaal dat er een refashioning komt. Zolang het
modeverleden aangepast wordt aan de eisen van het modieuze heden, bevestigt dat de
moderne temporele structuur van het modeconcept. Er wordt dan immers geen ‘puur’
verleden, geen ‘residu’ van het modeverleden herhaald in het heden. Het verleden buigt
zich naar de moderne premisse van het heden. Deze discussie bevestigt de link die vele
auteurs leggen tussen mode en het moderne. “Fashion possesses the same temporal
structure as […] modern modes of time consciousness”,98 namelijk een structuur van
verwerping, hoewel het ook een fascinatie voor het verleden meedraagt.
De volgende secties reiken nog drie argumenten aan die de relatie tussen ‘mode’ en
‘het moderne’ bestendigen. Eerst bespreek ik de tweede as die de link tussen beide
concepten doorsnijdt. De praktijken en denkkaders die een invulling geven aan beide
noties worden, soms tegelijkertijd, beschouwd als uitingen van enerzijds wanorde en
anderzijds structuur.

5.4.1 Moderne mode: wanorde en orde
Wanneer academici gevraagd wordt de praktijken en ervaringen te definiëren die het
moderne omschrijven, onderscheidt men twee groepen die tegengestelde standpunten
innemen. Enerzijds beschrijven sommigen deze ervaring als wanorde, anarchie en
chaos,99 anderzijds observeert men stabiliteit, coherentie en discipline.100 De praktijken
van het moderne uiten dus zowel een verlies van zekerheden en bestaande structuren
als een gevoel van centralisering en totalisering, wat geïllustreerd wordt in de rationele
schema’s van de verlichting, in het geloof in vooruitgang, in absolute waarheid en orde.
Susan Friedman merkt op dat een disciplinaire achtergrond deze conceptuele
contradictie mee bepaalt. Terwijl humane wetenschappers de modernistische houding,
voornamelijk in esthetische formaties, veeleer associëren met “the radical rupture from
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rather than the supreme embodiment of post-Renaissance Enlightenment”,101 kijken
sociale wetenschappers vaak door een bril van orde en structuur. Vaak duikt het begrip
‘modernisatie’ hier op.102
Modestudies is een van de multidisciplinaire studiegebieden waarin de oppositionele
betekenissen van mode-als-modern naast elkaar bestaan. Sommige modetheoretici
beschouwen modieuze kledij als een culturele creatieve formatie die er werkelijk in
slaagt een breuk te creëren door de introductie van het nieuwe.103 Modewetenschappers
die denken vanuit een sociaal-wetenschappelijke achtergrond benadrukken veeleer de
orde of de continuïteit die volgt uit de snelle veranderingen van de modieuze kledij.
Vaak analyseren zij ‘mode’ immers door een studie van praktijken en ervaringen in de
context van de systemische (kapitalistische) productie van kleding of, in Bourdieus
termen, van de operatie in een veldstructuur. Esposito en Blumer lezen bijvoorbeeld
orde in de chaos van de veranderingen van de mode.104 Aspers en Godart observeren het
grotere kader van orde en structuur dat bijdraagt aan de verschijning van de
veranderingen en wanorde van de mode. Zij definiëren mode als “the unplanned
process of recurrent change against the backdrop of order in the public realm”.105 Mode
(in kledij) wordt dus zowel bekeken vanuit het (vierende én veroordelende) oogpunt
van de breuk die haar veranderingen teweeg brengt als vanuit de visie van de orde en
structuur die aan de veranderingen ten grondslag ligt.
Een aantal auteurs haalt echter terecht aan dat men het modeconcept best denkt mét
deze twee aspecten. Conceptuele kaders die de ogen sluiten voor één van beide
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dimensies missen steevast een cruciaal deel van het modefenomeen.106 Mode getuigt
niet enkel van een creatieve ontwrichtende kracht van de breuk, 107 net zoals het niet
enkel “speaks capitalism”.108
Ik stip echter aan dat een gemeenschappelijke component aan deze contrasterende
kaders ten grondslag ligt. Deze conceptualiseringen zijn immers vaak gebaseerd op de
idee dat de noties geworteld zijn in een specifiek historisch bewustzijn van het anderszijn dan het (mode)verleden. Welk verleden gewijzigd wordt in het heden kan
verschillen. Maar verandering staat centraal in definities van modernistische
opvattingen en praktijken.109 Een temporeel transcenderende structuur ligt dus aan de
basis van vele contrasterende visies op het moderne en de mode.110
Er is ook een tweede argument dat de idee ondersteunt van de sterke gelijkenis
tussen ‘mode’ en het ‘moderne’. De vraag dringt zich op naar de machtsaspecten van de
praktijken, ervaringen en lezingen die deze chaos en/of orde van ‘mode’ uitdrukken.

5.4.2 Moderne mode: (temporele) politiek
Een aantal theoretici van diverse achtergronden riep op tot de studie van de politieke
aspecten die gepaard gaan met het benoemen van praktijken, ervaringen en tijdperken
als ‘modern’.111 Het begrip ‘politiek’ wordt vaak te pas en te onpas gehanteerd.
Theoretici verbinden het met (on)bewuste strategieëndie de positie van bepaalde
groepen proberen te bevoorrechten. Voornamelijk in het kader van het zevende
hoofdstuk, dat de tijdspolitieke aspecten van de mode recensiepraktijk in
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kwaliteitskranten bespreekt, beschouw ik de notie van politiek als de machtstrategieën
die ingebed zijn in een specifieke veldcontext. Friedman stelt:
Different configurations of modernity reflect the different positionalities of their
producers, serve different interests, and have different effects. It is this which
returns us to the question of politics – how power relations inform not only the
cultural artifacts of modernity but also the subsequent readings of them.112

Het label ‘modern’ is verre van neutraal, omdat het bepaalde personen, groepen,
fenomenen en artefacten incorporeert terwijl het anderen uitsluit. Bijgevolg kan men
verwachten dat ook de gelijkschakeling van mode-als-modern strategieën
tentoonspreidt die slechts enkelen bevoordelen.
Deze observatie geldt ook voor de periodiserende link tussen mode en het moderne.
Een gevolg van de onweerstaanbare drang tot het bepalen van de begin- en eindfase van
tijdskaders, en voornamelijk van de moderniteit, is dat onderzoekers zich op deze
manier niet neutraal opstellen. “Periodization does not refer to a mere back-description
that divides history into segments, but to a fundamental political technique-a way to
moderate, divide, and regulate--always rendering its services now”.113
Modeonderzoekers realiseren zich niet dat zij met de nadruk op de historische
periodisering van modieuze kledij als deel van de moderne periode vaak impliciet de
status van mode in kledij als beter bestempelen dan de ‘oudere’ status van niet-mode in
kledij (van een niet-veranderlijk kostuum of niet-veranderlijke klederdracht).
Periodisering is natuurlijk eigen aan chronologie die arbitraire temporele grenzen wil
installeren tussen heden en verleden. Maar periodisering karakteriseert ook het
neoterische heden waarin bepaalde gedragingen beschouwd worden als representatief
voor een periode.114 Osborne verduidelijkt hoe categorieën van historische
periodisering, zoals ‘moderniteit’ of ‘post-fashion’ (zie infra), een dubbele rol vervullen.
‘Modernity’ […] designates the contemporaneity of an epoch to the time of its
classification, but it registers this contemporaneity in terms of a qualitatively
new, self-transcending temporality, which has the simultaneous effect of
distancing the present from even that most recent past with which it is thus
identified.115
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Dergelijke concepten bakenen chronologisch af in de tijd, maar ondersteunen ook
een kwalitatief verschil tussen het huidige en het voorgaande, net omdat het huidige
het meest nieuwe en gewaardeerde zou zijn.116 Ik herinner eraan dat de neoterische
aspecten van de tijd hun wortels hebben in een temporeel verwerpende structuur.
Wanneer bepaalde praktijken dus als representatief worden gezien voor het heden, kan
men verwachten dat voorgaande praktijken als minder relevant voor het heden (als
démodé) worden beschouwd.
Vinkens concept ‘post-fashion’ is een duidelijk voorbeeld van deze dubbele functie van
categorieën van historische periodisering. Geïnspireerd door postmoderne theorieën en
het bijbehorende debat van het einde van de geschiedenis, kondigt Vinken met het
periodiserende concept ‘post-fashion’ het einde aan van de periode die Lipovetsky
benoemt als de ‘Eeuw van de Mode’ (1860-1960). De ‘post-fashion’-periode werd
volwassen in de jaren negentig van de twintigste eeuw in het werk van, onder andere,
de ontwerpers Karl Lagerfeld en Martin Margiela.117 Met haar vrij pejoratieve analyse
van de mode(cultuur) voor de fase van de post-fashion en met haar zurige opmerkingen
over het (sociologische) modeonderzoek naar deze voorgaande periode, impliceert
Vinken dat zij haar visie op ‘post-fashion’ en deze manier van modeontwerp beschouwt
als een betere staat voor modieuze kledij én academisch modeonderzoek. 118 Haar
conceptuele kader is als het ware meer representatief voor het modeheden op de
eeuwwisseling. Zonder dat expliciet te erkennen, stapt Vinken dus mee in de moderne
verwerpende dynamiek van het modeconcept. Deze logica tracht zij trouwens op
periodiserende wijze te ondersteunen door het tijdperk van de ‘post-fashion’ na ‘de Eeuw
van de Mode’ te plaatsen.
Niet enkel Vinken beroept zich op die strategie. Al eerder hanteerden onderzoekers
de chronologische aspecten van tijd om te suggereren dat andermans conceptueel kader
de huidige modecontext niet voldoende uitdrukt. Blumer bijvoorbeeld concludeerde uit
de bevindingen van zijn etnografische studie naar fashion buyers en ontwerpers in het
Parijs van de jaren vijftig dat Simmels klassegebaseerde modetheorie van de trickle down
niet meer van toepassing is op het contemporaine modeproces. Blumers theorie zou dit
wel zijn. Die observatie ondersteunt hij door het werk van Simmel te omschrijven als “a
largely parochial treatment, quite well suited to study fashion in dress in the seventeenth,
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eighteenth, and nineteenth century Europe”.119 Ook Blumer hanteert chronologische
periodisering op niet-neutrale wijze.
Periodiserende concepten blijken dus krachtige middelen te zijn voor de suggestie
van de irrelevantie van het werk van concurrenten. Immers, wanneer men iets
beschrijft als behorend tot het verleden dan heeft men de neiging het te zien als iets dat
voorgoed voorbij is.120 Maar dit verleden is ‘dood’ in de chronologische betekenis die
enkel compleet voorbij kan zijn,121 aangezien chronologie strikte en arbitraire grenzen
installeert tussen heden en verleden. Niemand kan zich immers zowel in 2014 als in 1994
bevinden. Iemand kan zich echter wel in 2014 bevinden en van het heden zijn dat het
modesysteem bepaalt door de nog (of opnieuw) modieuze kledij van 1994 aan te
trekken. Er is dus een verschil tussen het chronologisch-dood zijn van een specifieke
modepraktijk of -stijl en het neoterisch of mode-dood zijn.122 Kortom, door te stellen dat
een theoretisch kader geschikt is voor het bestuderen van mode in het chronologische
verleden, suggereren Vinken en Blumer dat deze kaders passé of mode-dood zijn.
Chronologie en het substantiële worden hier vermengd. Het gebruik van categorieën
van historische periodisering is dus verre van neutraal, want het wijst in de richting van
de machtstrategieën die dergelijke chronologische concepten kunnen omvatten.
Zowel in haar kwalitatieve als chronologische interpretatie wordt de idee van modeals-modern dus gekenmerkt door een strategie waarbij men bepaalde personen of
groepen identificeert als meer ‘bij de tijd’ dan anderen. Mode en het moderne opereren
in een negatieve structuur, waarin “there is no knowledge of the Other which is not also
a temporal, historical, a political act”.123
Osborne spreekt van een tijdspolitiek in de moderniteit als een politiek die de
temporele structuren van sociale praktijken tot onderwerp neemt van transformatieve
of behoudsgezinde doelstellingen.124 Tijdspolitiek heeft als inzet de dominante ervaring
van de tijd. “How do the practices in which we engage structure and produce, enable or
distort, different senses of time and possibility? What kinds of experience of history do
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they make possible? Whose futures do they ensure?”125 Chronologie vormt een handig
instrument om die ervaringen te beïnvloeden (7.2.3).126
In sectie 5.2 zette ik uiteen hoe de moderniteit een lineaire ervaring van de tijd
probeerde te installeren waarin de blik op de toekomst centraal staat. Hoewel cyclische
ervaringen van tijd ook van tel blijven,127 wordt onder andere de terugkeer naar het
(mode)verleden vaak in de lineaire vorm gegoten doordat het verleden aangepast en
bewerkt wordt om in het keurslijf van het heden te passen. Het verleden dient, kortom,
als bron voor de creatie van het andere of het (schijnbaar) nog niet geziene in het
moderne heden.128 Omdat dit op-het-verleden-gebaseerde, maar andere aspect op zijn
beurt ook ouderwets zal worden, blijft het modeverleden aangroeien. Hierdoor schept
de tijdservaring in de moderniteit een verleden dat steeds blijft groeien.129
Ik stelde dat de tijd van het moderne chronologisch gelijktijdig aanvoelt. Maar omdat
in specifieke deelgebieden van de moderne samenleving niet iedereen als substantief
gelijktijdig wordt beschouwd, slaagt de moderniteit erin haar temporele wortels
strategisch in te zetten. Bovendien vertaalt de moderniteit haar verwerpende structuur
op ruimtelijke wijze en vaak doet zij dit voor de hele westerse samenleving. Moderniteit
wordt, ondanks de postkoloniale kritiek, veelal beschouwd als een westers fenomeen
waarvoor het ontstaan van de natiestaat en een kapitalistisch productiesysteem cruciaal
waren.130 Het moderne wordt als concept en academisch denkkader dus vaak gebruikt
om bepaalde individuen, groepen of hele samenlevingen (on)bewust achterop stellen in
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de dominant moderne lineaire tijd, namelijk de evolutie van de moderniteit zoals die
zich manifesteert in onder andere de culturele, economische of politieke context.
Osborne vult aan dat dergelijke vergelijkingen voor een ontwikkelingsschaal zorgen
waarop het heden van sommige mensen gerepresenteerd wordt als de toekomst van
anderen.131 Recente denkers van de moderniteit ontcijferden deze tijdspolitiek als
voornamelijk werkzaam op niet-westerse groepen.132 Johannes Fabian vat samen dat
“geopolitics has its ideological foundations in chronopolitics”.133
In zowel klassieke als hedendaagse conceptualiseringen van de mode (in kledij) als
modern fenomeen treft men ook de evaluatieve afstand die een tijdspolitiek schept.
Nietzsche illustreerde hoe het moderne concept van mode in kledij contrasteerde met
nationale klederdracht of kostuum in minder of niet-moderne gebieden.134 Het
modeconcept werd ingezet voor de creatie van evolutionaire afstand tussen the West and
the rest. Zo sprak Simmel over het gebrek aan mode bij primitieve en premoderne
westerse gemeenschappen.135 Dat illustreert de evolutionaire tijdsopvatting van de
auteur.136 Eerder introduceerde Herbert Spencer op vierende toon de breuk op
kledingvlak tussen oudere koninklijke regimes, tussen primitieve contemporainen en de
‘mode’ in de moderne Europese maatschappij.137 Spencers visie op mode is ingebed in de
cultureel modernististische idee van vooruitgang. Samenlevingen of groepen in een
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gemeenschap mét mode staan namelijk evolutionair verder dan anderen. 138 Het
modeconcept werd echter ook gehanteerd binnen het westerse modesysteem om
bepaalde individuen of groepen vooruit of achteruit te stellen. Zo illustreerde ik dat de
verwerpende structuur van ‘mode’ zich kan vertalen in vormen van schaamte en
superioriteit (5.3). Ilya Parkins duidde bovendien hoe men in het productiesysteem van
ontwerpermode vrouwelijke klanten en modellen, door hun te ontzeggen ‘modieus’ of
‘modern’ te zijn, temporeel achteruitstelde tegenover couturiers (5.5).139
De toewijzing van de label ‘mode’ is dus van in het begin van de modetheorie politiek
geladen in de zin dat het specifieke groepen of individuen kan privilegiëren door
anderen achteruit te stellen als het verleden van de referentiegroep. De volgende sectie
richt zich tot de tijdsstructuur van verwerping in ‘mode’ en ‘het moderne’. Tot nu toe
beschreef ik dat onderzoekers menen dat beide concepten een historisch bewustzijn
delen waarin het heden en het verleden elkaar lijken uit te sluiten. De vraag die het
laatste argument introduceert ter ondersteuning van de opvatting van mode-alsmodern luidt: is de relatie tussen heden en verleden, het modieuze en het ouderwetse,
werkelijk een van complete uitsluiting? Met andere woorden: staat het neoterische
verleden buiten de tijd van de mode?

5.4.3 Moderne mode: de noodzakelijkheid van het ouderwetse
In de moderniteit ervaart men het heden als verschillend van het verleden. 140 Ik stelde
dat men ‘mode’ en ‘het moderne’ begrijpt als bewegingsconcepten waarin het verleden
steevast naar de achtergrond wordt verwezen opdat het heden kan blijven schitteren als
de meest gewaarde temporele modaliteit. Heden en verleden lijken dan ook twee
concepten die elkaar uitsluiten.141 Toch vragen meerdere theoretici of verwerping
werkelijk het hele plaatje schetst van de band tussen heden en verleden, tussen modieus
en passé. Onder andere Bourdieu, de Man, Groys, Hartog, King, Koselleck en Osborne
wijzen op de noodzakelijkheid van het (passé) verleden voor de registratie van de eigen
tijd als een moment vol nieuwe ervaringen.
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In een bespreking van het modernistische museum of het archief wijst het werk van
Boris Groys bijvoorbeeld op een heldere manier naar de noodzakelijkheid van het oude
voor het kennen van het nieuwe. Groys wijst bij kunstenaars die zich willen
identificeren met het nieuwe naar een diepgewortelde traditie in de moderniteit “of
history bashing, museum bashing, library bashing, or more generally, archive
bashing”.142 Musea en archieven representeren namelijk alles wat als gekend, als doods
beschouwd wordt. Treft men buiten het museum iets aan dat herinnert aan het
gearchiveerde, karakteriseert men dat steevast als simpelweg een kopij van het
bestaande. Daarom stellen kunstenaars vaak dat ze net uit het museum willen breken,
weg van het gekende en op weg naar het nieuwe. Paradoxaal genoeg is dit net de manier
waarop een werk in een kunstmuseum belandt. Het reeds gekende wordt niet
opgenomen in het museum. Vandaar dat hoe meer een kunstenaar zich wil aan het
museum wil onttrekken, hoe meer hij net aan de logica van het museum onderworpen
wordt en vice versa.143 Groys vervolgt dat het museum als metafoor voor het oude
cruciaal is bij de bepaling van wat geldt als nieuw, in de zin dat “[t]he museum does not
dictate what the new has to look like, it only shows what it must not look like”.144 Het
gekende toont als het ware de achtergrond waartegen iets nieuw kan zijn.145
In zijn lezing van Nietzsches essay The Use and Abuse of History deelt de Man dergelijke
argumentatielijn van de noodzakelijkheid van het oude voor het nieuwe. Hij meent dat
het verschil tussen heden en verleden voortkomt uit een “interplay” van beide
temporele formaties. Het moderne wordt gekenmerkt door een vluchtigheid die een
temporele ervaring schept waarin het verleden toch onvergeetbaar wordt. 146 De
temporele nieuwigheid, waar zowel het concept van het moderne en de mode op
voortdrijven, zit dus steevast ingebed in het vergankelijke proces waarin het huidige
andere ooit gekend wordt. De vraag stelt zich vervolgens wat er gebeurt wanneer een
(bepaald) verleden niet zo anders (meer) blijkt. Niets blijft steeds nieuw, ongekend of
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modieus. Literatuurwetenschapper Rod Rosenquist noemt dit “the institutionalization
of innovation”.147
Tony Meyers meent dat het moderne in dergelijke situaties niet langer zijn
transcendentie van andere tijden kan registeren.148 Wat volgt is dat “[m]odernity on this
reading is perpetually ill at ease with itself”.149 Modewetenschapper Norbert Hillaire
bevestigt Meyers’ lezing. Mode en het moderne vertonen parallellen wat betreft de
erkenning van hetzelfde principe van contradictie. Dat maakt de vergankelijkheid van
beide concepten tot zowel een belofte als een dreiging. 150 Kortom, ‘in de mode zijn’
vraagt een continue demonstratie van eigentijdsheid waarvoor het contrast met het
ouderwetse noodzakelijk is. Wanneer men het modieuze denkt, denkt men
noodzakelijkerwijze aan het niet-modieuze. Het modieuze mag het ouderwetse
verwerpen, maar dat neemt niet weg dat het ouderwetse onontbeerlijk is voor de
constitutie van het modieuze.151
Het modieuze vraagt dus om een relationele zelfcreatie waarin men van het heden
tracht te zijn door het ouderwetse elders te plaatsen, namelijk in het modeverleden. Het
is echter cruciaal dat de lezer inziet dat het ouderwetse niet buiten de grenzen van
‘mode’ valt. Mode zou regeren in vergetelheid, stelt Vinken, waardoor “the category of
the démodé [is] the opposite of fashion”.152 Maar wat vergeten wordt of ‘mode-dood’
verklaard wordt, blijft wel noodzakelijk voor deze bewegingsstrategie. Bijgevolg kan
men stellen dat het ouderwetse deel heeft aan ‘mode’. Ik geef eerst een voorbeeld uit de
genderstudies en ga vervolgens over naar een modegerelateerde illustratie van dit
theoretische argument.
Felski meent dat in ‘de nieuwe culturele theorieën van de moderniteit’153 de Ander
niet zomaar wordt gezien als het slachtoffer en de onzichtbare vreemde die zich
beweegt in een wereld waarvan hij of zij de betekenis zelf niet mee vormgeeft. 154 De

R. Rosenquist (2009) Modernism, the Market and the Institution of the New. Cambridge: Cambridge University
Press, 22.
148
T. Meyers (2001) Modernity, Post-Modernity, and the Future Perfect. New Literary History. 32, pp. 33-45 (36).
149
Ibidem, 36.
150
N. Hillaire (2008) Fashion and Modernity in the Light of Modern and Contemporary Art. In: IFM Research
Centre, Institut Français de la Mode (2008) Research Report N° 9 Fashion and Modernity. Januari, pp. 8-11 (8), mijn
nadruk.
151
King (2000).
152
Vinken (2005), 67.
153
Deze denkkaders slaan een brug tussen de sociologische en meer esthetisch georiënteerde visies op de
moderne wereld.
154
Felski (2000), 64.
147

186

Ander van de moderne wereld kan niet als ‘buitenstaander’ van het moderne gedacht
worden, maar heeft deel aan de moderne wereld en haar (tijds)ervaringen. Dat kan door
een (minder erkende) participatie aan de verscheidene praktijken en zienswijzen die de
moderne wereld invullen.155 Maar de Ander is ook geen vreemde omdat deze ‘niet-bijde-tijd’ of ‘démodé’ buitenstaanders noodzakelijk zijn voor de constitutie van het
dominante moderne. Zo stelt Christina Crosby in haar studie van de rol van de vrouw in
het tijdsbewustzijn van de Victoriaanse periode dat mannen beschouwd worden als
historische subjecten omdat de bredere maatschappij vrouwen toen elders plaatste.156
Die andere plek is vaak het archaïsche, stabiele, minder ontwikkelde en achterop
hinkende verleden. Kortom, in Crosby’s studie is de categorie ‘vrouw’ een voorbeeld van
het gelijktijdige van het niet-gelijktijdige. Toch is de vrouw geen volkomen
buitenstaander ten opzichte van het moderne tijdsbewustzijn, omdat het dominante
mannelijke ideaal van het moderne geconstrueerd wordt door het gepercipieerde
contrast met de categorie ‘vrouw’. Zelfs in zogeheten afwezigheid blijven vrouwen dus
cruciaal voor het tijdsbewustzijn van de moderne wereld. De dominante pool kan niet
zonder de ‘buitenstaander’. Een volledige verwerping zou voor de dominante pool
immers leiden tot een ongemakkelijk of angstig gevoel dat geïnduceerd wordt doordat
het contrast ontbreekt.157
Ook in de ingebedde tijdspolitiek van het modeconcept komt men deze
noodzakelijkheid van de ‘buitenstaander’ van het modieuze tegen. Eerder haalde ik aan
hoe klassieke trickle down- en bubble up-klassentheorieën van de modeverandering
(bijvoorbeeld die van Spencer, Veblen en Simmel) een evaluatieve afstand scheppen
tussen meer en minder modieuze groepen door de idee dat de eersten ‘hoger’ staan op
de maatschappelijke ladder omdat ze ‘voorop zijn’ in de tijd. Geopolitiek is geworteld in
temporele politiek. De verklaring van verandering in kledij (mode) aan de hand van
klassendistinctie kreeg in de naoorlogse modestudies gegronde kritiek. 158 Die
klassentheorieën van de modeverandering blijven echter boeiend. Ze geven immers
impliciet aan dat ‘de lagere klassen’ noodzakelijk zijn voor de legitimiteit van de hogere
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‘modieuze’ klassen. In een artikel uit 1951 wijst Ervin Goffman in de richting van
hetzelfde argument. Weer ziet men hoe de ruimtelijke metafoor steunt op een
tijdsdimensie.
The class structure of society requires appropriation of symbolic devices by which
social classes can distinguish themselves from each other. Clothing, generally, and
fashion, in particular, lend themselves admirably to this purpose in that they
afford a highly visible, yet economically strategic, means whereby those “above”
can by the quality and “fashionableness” of their clothing signify class superiority
over those “below”. Moreover, that those below come in time to emulate, however
crudely, the fashions of the upper classes attests symbolically to the legitimacy of
the patterns of deference inherent in a class system. I.e., those below demonstrate
thereby a “proper respect” for their “betters”.159

Door te verwijzen naar de tijdsdimensie suggereert Goffman dat het ‘op tijd komen’
van de minder-modieuzen ingebed is in een context die één specifieke groep
bevoordeelt. Verder geeft hij aan dat de niet- of minder-modieuzen cruciaal zijn om de
legitimiteit van de modieuzen te bepalen. Er kan geen sprake zijn van een complete
verwerping van those below. Dat zou immers het contrast tenietdoen dat noodzakelijk is
om te bepalen wat modieus of modern is.
Historicus Berber Bevernage biedt een vruchtbare verklaring voor de wortels van de
angst dat het plaatsen van het neoterisch verleden of het ouderwetse buiten ‘mode’ met
zich mee zou brengen. Hij onderscheidt Fabians concept van “the denial of coevalness”
van de notie “allochronism”.160 De eerste notie duidt volgens Bevernage “a politically
neutral recognition of temporal difference”,161 want zeggen dat iemand in een andere
tijd leeft is immers niet noodzakelijk ideologisch.162 Allochronisme draagt echter de
betekenis van “the production of spatiotemporal distancing-effects (evident in the use
of terms such as primitive, backward, etc) which is inherently political”.163 Het
machtseffect van allochronisme steunt niet op het feit dat verscheidene groepen of
verscheidene individuen in een andere tijd leven, maar eerder in de observatie dat
specifieke groepen erin slagen zich als de maatstaf, norm of referentiepunt van anderen
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te profileren. Bevernage noemt dit type van gelijktijdigheid “referential coevalness”. Hij
besluit dat enkel vanuit dergelijk perspectief van referentiële gelijktijdigheid de Ander
beschouwd kan worden als prehistorisch en ‘achter’ of ‘bij de tijd’ en ‘modieus’.164
Wil referentiële gelijktijdigheid haar werk doen, dan moeten niet-modieuzen in
éénzelfde tijd geconcipieerd worden als modieuzen. De neutrale erkenning dat
personen, artefacten en praktijken die het huidige moment niet belichamen simpelweg
in een andere tijd leven (niet-gelijktijdigheid) kan dan een angstgevoel genereren bij zij
die zich wel als vertegenwoordigers van het moment beschouwen. Dergelijke erkenning
houdt namelijk in dat de modieuzen niet meer de norm zijn. Wil ‘mode’ succesvol zijn,
plaatst zij dus de categorie van het démodé binnen en niet buiten haar eigen tijd.
Samenvattend kan men stellen dat het ouderwetse en zij die het representeren
noodzakelijk zijn voor de constante hernieuwing van het modieuze en haar
vertegenwoordigers. De temporele verwerpende structuur van het mode concept houdt
een wederzijdse afhankelijkheid in tussen heden en verleden, het modieuze en het
ouderwetse.165 De volgende sectie bespreekt kort hoe dergelijke afhankelijkheid zich
vertaalt in een veldstructuur.

5.5 Faire date
Hoofdstuk twee ging uitvoerig in op Bourdieus analyse van de tijdspolitieke strategie
van faire date of het verklaren van andermans idee, praktijk of ontwerp als ouderwets
om zelf het label ‘modieus’ te claimen (2.1.5). Die strategie zorgt voor beweging in het
veld, omdat het een voorbijgaande tijd produceert waarin het huidige modieuze passé of
klassiek wordt gemaakt. Bovendien toont Bourdieus concept van faire date dat de relatie
tussen het modieuze en ouderwetse niet enkel verwerping inhoudt, maar ook
noodzakelijkheid.166
Bourdieu voegt een interessant element toe aan de kwalitatieve interpretatie van de
verwerpende structuur van ‘mode’. In dit vijfde hoofdstuk stelde ik dat het moderne of
het modeconcept het verleden, dat het probeert achter te laten, bij zich blijft dragen.
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Het is namelijk door zich ‘voor’ het ouderwetse te plaatsen dat het modieuze haar
identiteit verwerft. Zonder het ouderwetse en zijn vertegenwoordigers is dergelijke
tijdspolitiek onmogelijk. Hieruit volgt dat het ouderwetse en zijn representanten geen
buitenstaanders zijn in het veld. Bourdieu stelt immers dat “one of the most important
properties of all fields of production, namely the permanent presence of the past of the
field […] is endlessly recalled”, omdat het “pushes the past into the past, presupposes it
and perpetuates it with the very gap it creates with respect to it”. 167 Deze geschiedenis
van het veld van de ontwerpermode behoort echter net zo goed tot de tijd van de
ontwerpermode als het huidige modieuze. Aan de hand van Kings werk
beargumenteerde ik hoe het verleden kan doorwerken in het heden. Bepaalde ‘oudere’
praktijken, meningen en objecten kunnen terug modieus worden (d.i.: neoterisch
heden), hoewel ze eigenlijk behoren tot het chronologische verleden. Het verleden kan
dus aanwezig zijn in het heden in een werkelijke aanwezigheid (d.i.: Kings ‘terugmodieus-zijn’). Ook in afwezigheid blijft het ouderwetse echter present. Bourdieu
beargumenteert namelijk dat de aanwezigheid van het ouderwetse ook zichtbaar kan
worden in de stille en verborgen referenties naar het verleden (van het veld) die elk
modeobject of elke modepraktijk met zich meedraagt.168 Het concept faire date toont dus
dat het ouderwetse noodzakelijk is voor het modieuze. Kortom, in het productieveld van
de ontwerpermode ziet men hoe het abstracte concept ‘mode’ zich materialiseert in de
constitutieve praktijken van het veld.
De tijdspolitiek van faire date beperkt zich niet tot de strategieën van ontwerpers
onderling. Ook andere modeprofessionals én consumenten worden hierin betrokken. 169
Recent onderzoek naar de autobiografische representaties van verscheidene couturiers
toont aan dat Paul Poiret, Elza Schiaparelli en Christian Dior deze tijdspolitiek toepasten
in een specifieke gendered context. Zij vormden hun identiteit van up-to-date zijn door
de vrouwen die ze kleedden, zowel modellen als vrouwelijke consumenten, te verwijzen
naar een ouderwets en ‘bevroren’ verleden. De tijdspolitiek die Bourdieu beschreef als
typerend voor het productieveld slaat dus ook een brug naar de consumptieruimte van
de modieuze kledij. Terwijl dit vijfde hoofdstuk op het niveau van de modetheorie blijft,
diep ik in hoofdstuk zeven uit hoe de bestudeerde modejournalistiek deelneemt aan
deze tijdspolitiek van referentiële gelijktijdigheid.
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5.6 Samenvatting
Dit vijfde hoofdstuk besprak het veelgehoorde argument dat mode een modern
fenomeen is. Ik onderschrijf die visie door te focussen op een aantal belangrijke assen
die doorheen de relatie tussen beide concepten – mode enerzijds, het moderne
anderzijds – lopen. In haar incarnatie in kledij, deelt mode chronologische wortels met
het moderne. Bovendien verwijzen beide noties naar een semantiek van beweging die
mode en het moderne belaadt met een temporeel verwerpende structuur, waarin het
heden of het modieuze beter wordt geacht dan het (nabije) verleden of het ouderwetse.
Beide noties delen, vanuit verschillende disciplinaire achtergronden, ook een
oppositionele lezing van die transcenderende structuur als enerzijds de uiting van
absolute wanorde en anderzijds de articulatie van de orde van het discontinue. Dat wil
zeggen: men kan verwachten dat mode steeds de voorgaande mode verwerpt. Ten slotte
belichtte ik twee andere aspecten die wijzen op de relatie tussen beide concepten. Voor
het behoud van de kenmerkende temporele structuur zijn mode en het moderne
aangewezen op de categorie die zij verwerpen. Zonder het ouderwetse kan het
modieuze zich niet manifesteren. Dat heeft gevolgen voor de machtsstrategieën
waarvoor de temporele structuur van die noties kan worden ingezet. Beide concepten
laten immers praktijken toe die uitingen van de minder gewaardeerde pool achteruit
plaatsen in een tijd waar articulaties van het (meest) modieuze of het moderne het
referentiepunt zijn. Ondanks deze succesvolle ‘referentiële gelijktijdigheid’, 170 blijven de
praktijken en personen die ouderwets of minder ‘geëvolueerd’ zijn noodzakelijk voor de
creatie van het modieuze. Die observatie vertaalt zich in de temporele strategie van faire
date in het productieveld van de mode. Mode kan immers enkel blijven functioneren als
concept en als productiesysteem van (ontwerper)kledij wanneer het noodzakelijke
verleden vergeten wordt of wanneer het ouderwetse ‘gedood’ wordt door een
verwerping of een doorwerking van het verleden. Dat betekent echter niet dat faire date
wat of wie het ouderwetse representeert ‘buiten’ de tijd van de ontwerpermode plaatst.
Het plaatst het ouderwetse veeleer in een positie die achterop hinkt ten opzichte van
een specifieke referentietijd, zoals die van het productieveld van de ontwerpermode.
De volgende twee hoofdstukken tonen hoe een chronologie installeren voor
modeverandering cruciaal is in de tijdspolitiek van het modeveld. Chronologie schept
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namelijk een ritme waardoor de minder modieuzen steeds op tijd komen om het
modieuze karakter van de referentietijd te bevestigen. Socioloog Peter Corrigan raakte
al heel wat aspecten aan van het temporele ritme van de modieuze kledij.171 Hij gaat
echter voorbij aan een meer gehistorieerde kijk op de ontwikkeling van een strikt ritme
voor modeverandering. In hoofdstuk zes zal ik, voornamelijk binnen de grenzen van het
(embryonale) systeem van de (ontwerper)mode, nagaan hoe een vaststaand ritme voor
modeverandering zich ontwikkelde. Dergelijke chronologie gaf een publieke
continuïteit aan de materialisaties van de temporeel verwerpende structuur van ‘mode’.
Bovendien sta ik stil bij de rol van de modepers in deze structurering en bij de
ontwikkelingen die de impuls gaven aan het nu vanzelfsprekende ritme van het
productieveld.
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Hoofdstuk 6
De temporele architectuur van het modeveld

6.1 Inleiding
Fashion, the systematic alterations of style whereby each
new season ideally produces a New Look, operates like a
clockwork mechanism which advertises that ‘the times
they are a-changing’.
Ted Polhemus en Lynn Proctor, 19781

In bovenstaand citaat vergelijken Polhemus en Proctor de veranderingen van de
modieuze kledij met het mechanisme van de klok dat de tijd opdeelt in vaststaande
segmenten die met een onveranderlijk interval steeds weerkeren. Denkt men aan de
momenten waarop het veld van de ontwerpermode nieuwe stijlen introduceert, merkt
men snel de carrousel van modeshows voor de presentatie van de lente/zomercollecties en herfst/winter-collecties in de maanden januari-maart en juli-oktober.2 Ook
dit ritme keert steeds weer. Bijvoorbeeld, elke maand maart en oktober kan men
verwachten dat de nieuwste prȇt-à-porter-collecties getoond worden in Parijs. In de
tijdervaring van de ontwerpermode lijkt een strikte “temporal regularity, a
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phenomenon that involves the structuring of social life by forcing activities into fairly
rigid temporal patterns”3 dus diep geworteld te zijn. Dit zesde hoofdstuk geeft aan dat
een dergelijk temporeel ritme in het modesysteem zich toont in, onder andere, de
onderverdeling van de tijd in modeseizoenen, -jaren en -decennia.
Veranderingen in modieuze kledij worden vanuit het productieveld geïntroduceerd
volgens een chronologisch ritme. Als metafoor voor en materialisatie van chronologie
introduceert de klok zowel een tijd die herhaalbaar als een tijd die niet-herhaalbaar is.
Het vaststaande interval tussen de geprikte coördinaten is namelijk invariabel en dus
omkeerbaar. Adam meent dat volgens de abstracte tijd van de klok elk uur hetzelfde is,
onafhankelijk van de context.4 Ze besluit dat ‘kloktijd’ bestaat uit de herhaling van het
steeds weerkerende.5 De strikte ‘temporele regulariteit’, die de klok (en andere
chronologische instrumentaria zoals het schema)6 introduceert, is dus herhaalbaar.
Toch geeft chronologie ook een tijd aan die onomkeerbaar is. De praktijken die een
plaats toegewezen krijgen in de chronologie kunnen zich immers niet letterlijk
(chronologisch) herhalen.7 Het werk van King herinnert daaraan (5.1). In Time: An Essay
bevestigt socioloog Norbert Elias de idee dat de praktijken die opgedeeld worden door
chronologische coördinaten zich niet herhalen:8 “The calendar’s unrepeatable
succession of numbered years symbolically represents the unrepeatable succession of
social and natural events. […] The months and numbered days of the calendar represent
repeatable patterns of the unrepeatable succession of events”. 9 Bijvoorbeeld, in het
globale modesysteem keert het abstracte ritme van het halfjaarlijkse modeseizoen
steeds weer en is het interval tussen het lente/zomer-seizoen van 2013 en het
herfst/winter-seizoen van 2013 inwisselbaar met het interval tussen lente/zomer 2014
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en herfst/winter 2014. De praktijken en artefacten die men in die chronologische
intervallen plaatst, behoren echter onomkeerbaar tot een van deze intervallen.
De kwantitatieve chronologische structuur van de modeverandering vormt echter
niet de enige dimensie van de temporaliteit van modieuze kledij. Zoals alle fenomenen
in de socio-temporele orde, is ook modieuze (ontwerper)kledij een sociaal
geconstrueerd object dat gestoeld is op sociale conventies.10 Meer kwalitatieve
tijdaspecten spelen ook een rol in de beleving van modieuze kledij, want het leven in
westerse maatschappijen bestaat niet enkel uit chronologische, lineaire tijd. 11 Zo zal de
moeder van een bruid bij de keuze van een jurk wellicht een andere jurk selecteren dan
haar dochter. Zowel de modieuze silhouet van dat seizoen, de sociale conventie om zich
anders te kleden dan de bruid, de conventies over kledij voor een ontegensprekelijk
ouder lichaam en het feit dat het huwelijk bijvoorbeeld in de vroege lente plaatsvindt,
kunnen de keuze voor een specifieke jurk mee bepalen. Tijd is “planetary time,
biological time, clock and calendar time, natural and social time all at once”.12 In de
dagdagelijkse ervaring van modieuze kledij zijn dus in principe meerdere tijden van
belang die simultaan naast elkaar bestaan.
De Pools-Franse filosoof Krysztof Pomian noemt deze synchrone temporaliteiten
binnen één samenleving of groep een “architecture temporelle”.13 Hiermee verwijst hij
naar de verscheidene temporele bouwstenen die de praktijken van een groep bepalen.
Bovendien is dergelijke ‘temporele architectuur’ veranderlijk, waardoor de ene periode
of samenleving wat grotere kwalitatieve bouwstenen hanteert dan kwantitatieve en vice
versa. Pomian geeft verder aan dat, ondanks de simultaneïteit van kwalitatieve en
kwantitatieve temporaliteiten, de geschiedenis van het Westen de voorbije eeuwen
getekend werd door een langzame ontwikkeling in de richting van de overheersing van
de chronologie en kloktijd.
Socioloog Eviatar Zerubavel noemt die tijdsindeling een kwantitatieve ‘temporele
regulariteit’ die geïntroduceerd wordt door abstract temporele instrumentaria, zoals de
kalender en de klok. Vandaag lijkt men in de westerse wereld inderdaad te leven in de
abstracte, lege en sequentiële tijd van de chronologie en de klok. De verschillende tijden
die simultaan één praktijk bepalen, wijzen echter in de richting van de temporele
hiërarchie en de machtsstrijd waarin kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de tijd

Zerubavel (1982), xii.
Adam (1995), 34. Voor een gelijkaardig argument, zie T. Ingold (1995) Work, Time and Industry. Time &
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verwikkeld zitten.14 Ondanks de verscheidene temporaliteiten die samenkomen in de
praktijken van de modieuze kledij, is dergelijke temporele hiërarchie ook in het veld van
de ontwerpermode aanwezig. Het doel om ‘van het seizoen’ te zijn of ‘van 2014’ wordt
vandaag hoger in het vaandel gedragen dan, bijvoorbeeld, rekenschap afleggen aan de
tijd van de natuur. Ontblote buiken kunnen ook in een herfst/winter-collectie, zolang
die maar ‘bij de tijd’ is.
Die observatie wijst in de richting van het grote belang van de kwalitatieve vertaling
van de kwantitatieve temporele structuur of temporele regulariteit van het modeveld.
Ik werk die bevinding uit in sectie 7.2.2. Nu is het vooral van belang te weten dat voor
dergelijke kwalitatieve invulling van de kwantitatieve tijdsdimensie een abstract
temporele orde of chronologisch ritme ingang moet vinden. De temporaliteit van de
chronologie geeft in het productieveld van de mode immers een ritme aan de modern
temporeel verwerpende structuur van het modeconcept. Chronologie introduceert
vaste momenten voor de intrede van het andere en de teloorgang van het voorbije
andere. Dit zesde hoofdstuk focust verder enkel op de kwantitatieve bouwstenen in de
temporele architectuur van het veld van de (ontwerper)mode. Wanneer men vandaag
polst naar de momenten voor modeverandering, komt het halfjaarlijkse modeseizoen in
het vizier.

6.2 De temporele regulariteit van het modeveld: een bondige
geschiedenis
In zijn chronologische aspecten wordt de tijd van de modieuze kledij ingedeeld door
verschillende coördinaten die temporeel gefragmenteerde opnamen genereren.15 Men
verwacht dat de modieuze kledij van 2013 er andere kenmerken op nahoudt dan die van
2014. De chronologische werkmiddelen ‘het jaar’ en ‘het decennium’ delen de praktijken
die betekenis verlenen aan ons begrip en onze ervaring van modieuze kledij in in strikt
geordende, maar arbitraire intervallen.

Adam (2004), 122; Pomian (1984).
J.S. Smith (1998) The Strange History of the Decade: Modernity, Nostalgia and the Perils of Periodization.
Journal of Social History. 32 (2), pp. 263-85 (63).
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Barthes wijst op het belang van ‘het jaar’ voor de temporele regulariteit van de
modieuze kledij.16 Davis, Corrigan en Breward benadrukken het samenbrengen van jaren
in een decennium als een belangrijk structurerend werkmiddel voor het temporiseren
van modeverandering:17 “We say that an outfit is ‘very fifties’ while another may stand
in for the eighties as an entire decade”.18 Dat citaat suggereert dat het chronologische
werkmiddel van ‘het decennium’ achteraf toegewezen wordt aan modieuze kledij, vaak
wanneer kledingstijlen al niet meer de huidige mode representeren. Davis stelt dat een
decennium vaak pas een homogeen en karakteristiek imago krijgt na het verstrijken van
ettelijke jaren.19 Corrigan vervolledigt dat het lijkt alsof een decennium, zoals de jaren
zestig, een zekere realiteitszin bekomt dankzij het chronologische dateringssysteem.20
Abstracte tijd levert echter enkel een lege sequentiële container voor events. Door de
groepering of homogenisering van een verscheidenheid aan praktijken in deze
containers lijken chronologische opdelingen wél betekenisvol te zijn.
Hoofdstuk zeven illustreert dat de bestudeerde modejournalistiek zich vaak beroept
op de onderverdeling van modeverandering in decennia om de gepresenteerde
collecties te beoordelen. Toch blijkt het decennium niet het belangrijkste
chronologische middel in het modesysteem. Het meest prominente temporiserende
middel blijft het tweemaal jaarlijkse lente/zomer- en herfst/winter-modeseizoen en dat
ondanks de recente uitdagingen aan het adres van dat ritme voor modeverandering (zie
infra).21 In dit hoofdstuk belicht ik daarom voornamelijk het chronologische werkmiddel
van ‘het modeseizoen’ in het productieveld.
De idee van een tienjaarlijkse modeverandering suggereert echter wel een
vruchtbaar historiserend pad om de temporele regulariteit te analyseren die het
modeseizoen oplegt aan modeverandering. Laura Snelgrove stelt dat het in het
modeveld van de laattwintigste eeuw gemeengoed werd om kledingstijlen te herleiden
tot categorieën die verwijzen naar een specifiek decennium.22 In The Strange History of the
Decade toont historicus Jason Scott Smith echter aan dat de huidige neiging om in
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Breward (1995), 183-184; Corrigan (2007), 49; F. Davis (1984) Decade Labelling: The Play of Collective Memory
and Narrative Plot. Symbolic Interaction. 7, pp. 15-24.
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decennia te denken kan worden teruggebracht tot de jaren dertig van de twintigste
eeuw. In een context van de chaotische ervaring van het versnellen van de tijd, zocht
men steeds meer naar narratieven die het heden begrijpelijk maakten door dat heden te
plaatsen in een historische context. De chronologische markering ‘decennium’ bracht
dergelijke orde aan in een stroom van soms diverse en chaotische ervaringen. Smith
voegt hieraan toe dat vooral de verschillende indrukken die de jaren twintig nalieten, de
impuls gaven om het verleden in decennia te ordenen.
Smith verwijst naar historicus Henry May, die stelde dat niet historici maar
journalisten, literaire critici en academici de jaren twintig legitimeerden als een
homogeen decennium.23 Walter Lipmann was een van de belangrijkste journalisten die
in de Amerikaanse context bijdroeg aan de installatie van de idee van het decennium. In
het begin van de jaren dertig kondigde hij het eerste decennium, de jaren twintig, aan in
The New York Herald Tribune: “[I]t is now two years since hard times reached this country
[…] the world […] can not and will not be organized as it was two years ago. The post-war
era of the Nineteen Twenties is over and done with.”24 Dat citaat illustreert niet enkel hoe het
chronologische middel ‘decennium’ achteraf gehanteerd wordt om soms
contradictorische praktijken begrijpelijk te maken, het suggereert ook de kracht van
chronologische markers om het verleden af te schilderen als iets ‘doods’, begraven en
voorbij (7.2.3).
De relatief recente introductie van ‘het decennium’ noopt alvast tot de vraag of ook
het dominante chronologische ritme van de ontwerpermode – het modeseizoen – ooit
geïntroduceerd werd. Met andere woorden: vergezelde de idee dat modieuze kledij
verandert met het vallen van de bladeren en het ontluiken van de knoppen altijd de
ervaring van de temporaliteit van mode?

6.2.1 Het modeseizoen in het embryonale modesysteem
In haar studie van de modecultuur tijdens het Ancien Regime stelt historica Jennifer
Jones dat de personificatie van de modieuze kledij, la Mode, beschouwd werd als bizar en
opererend buiten de menselijke controle om.25 In de zeventiende eeuw deden de
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veranderingen in kledij zich immers niet voor met een vaststaand ritme. Er was geen
patroon voor modeverandering, waardoor dit tijdperk gekarakteriseerd werd door een
discours over mode dat angst uitdrukte in het vroeg moderne Frankrijk.26 Die angst voor
de moeilijk in te schatten veranderingen van la mode deed zich voor aan het Franse hof,
het belangrijkste centrum voor het paraderen met de nieuwe stijlen. De oorzaak van de
angst over de onvoorspelbaarheid van de mode lag voor aristocraten in het verlangen
om gelijke tred te houden met hofmodes en in de wens modieuzer te zijn dan de
bourgeoisie.27 Die laatste won langzaam terrein in de samenleving. De bourgeoisie zelf
bleef echter ook niet gespaard van het onaangename gevoel niet te weten wanneer
verandering op til was, veelal omdat het gebrek aan temporele regulariteit de
commerciële cultuur in Parijs, waarin zij haar wortels had, niet ten goede kwam.
Kortom, in het Ancien Régime miste la mode een temporeel anker dat haar
veranderingen vastpinde op geijkte momenten.28 In Kosellecks terminologie misten de
praktijken van de mode toen een verwachtingshorizon die gestructureerd werd door
een vaststaand ritme. Tijd is een cruciale parameter om fenomenen begrijpelijk te
maken.29 Zerubavel stelt verder dat mensen de cognitieve nood voelen een temporele
structuur aan te brengen in situaties waar die praktijken niet vergezeld worden door
een temporele regulariteit. Ik illustreerde dat in de zeventiende eeuw de ervaring van
modieuze kledij bepaald werd door de irrationaliteit van haar veranderingen. In de late
zeventiende eeuw begon echter een proces dat modeverandering verankerde in een
temporele orde. De modepers speelde een belangrijke rol in het ontwikkelen van het
temporele anker van la mode.
Het Franse hof van Louis XIV werd beschouwd als het referentiepunt op het gebied
van modieuze kledij. Informatie over de laatste modestijlen en accessoires werd over
heel Frankrijk en Europa verspreid door portretten van het Franse hof, door
miniatuurpoppen gekleed in nieuwe kledij en door de Mercure Galant, het hoftijdschrift
dat historici beschouwen als het eerste tijdschrift waarin reportages over modieuze
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kledij aanzienlijke aandacht kregen. 30 De Mercure bood een gedetailleerde inkijk in het
zich ontwikkelende modesysteem en besteedde uitvoerig aandacht aan de commerciële
aspecten van modieuze kledij. De belangrijkste factoren die de modereportage in het
tijdschrift structureerden waren “royal authority, social rank, the season or weather, and
gender”.31 Hoewel de Mercure Galant dus gewag maakte van ‘het natuurlijke seizoen’ als
bepalende factor voor modekeuzes, stelt Jones dat het tijdschrift de modecultuur ook
trachtte te ordenen aan de hand van het chronologisch gestructureerde sociale
‘modeseizoen’. De Mercure publiceerde tweemaal jaarlijks, in de lente/zomer en
herfst/winter, artikelen over modieuze kledij.32 Het tijdschrift hanteerde het natuurlijke
seizoen als voorbeeld om het seizoensritme voor modeverandering begrijpelijk te
maken. Toch botste de introductie van het modeseizoen op heel wat weerstand bij
hovelingen, andere modeconsumenten en handelaars in Parijs.33 Aan het einde van de
zeventiende eeuw was de idee luchtige zomerkledij te kopen tijdens maartse buien en
aprilse grillen nog niet vanzelfsprekend. Hoewel de Mercure Galant dus het mechanische
ritme van de klok en de kalender van het modeseizoen modelleerde naar en begrijpelijk
maakte aan de hand van het oudere en gekende kwalitatieve ritme van het ‘natuurlijke
seizoen’, traden er vaak conflicten op tussen dit nieuwe sociale ritme van de mode en
het natuurlijke ritme voor het aantrekken van andere kledij.
Het voorbeeld van de Mercure toont dat de modepers van in het prille begin een
belangrijke rol speelde in het temporiseren van modeverandering door de reportage te
organiseren met het abstracte middel van ‘het modeseizoen’. Hierdoor maakte het
tijdschrift haar inhoud tot een “timepiece” dat, net zoals klokken, in de publieke ruimte
de ‘juiste’ tijd aangeeft voor de introductie van het nieuwe.34 De angst over de plotse
modekoerswijzigingen werd zo langzamerhand vervangen door de verwachting om op
geijkte momenten grote verandering te zien in modieuze kledij.
Die temporele regulariteit van de mode werd echter pas een vanzelfsprekendheid in
de achttiende en negentiende eeuw. Een eeuw na de eerste introductie van het
modeseizoen in de Mercure, vindt men die tijdstructuur terug als een
vanzelfsprekendheid in het modetijdschrift Cabinet des Modes (1785-1793). Aan het einde
van de achttiende eeuw overleefde immers enkel het modeseizoen en gender als
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structurerende principes van de modecultuur.35 In 1788 lezen we in het Magasin des
modes nouvelles, de nieuwe naam van Cabinet des Modes, dat modeverandering werkt als
een klok die verder tikt bij het aanbreken van een nieuw modeseizoen in september:
“[O]n the seventh of this month, everyone put on their fall clothing”.36 Tijdens de eerste
en tweede expansiegolf van de journalistieke interesse in mode (1710-1785 en 18201840) werd de temporele verankering in het modeseizoen dus meer en meer aanvaard
en publiek tentoongesteld door de modepers. In 1874 sprak Stéphane Mallarmé, die
onder verschillende alter ego’s het modemagazine La Dernière Mode uitgaf, zelfs van het
modeseizoen als een temporele wet van de mode. Als Madame De Ponty noteerde hij:
Why do I say all this, if not that (except in the case of lingerie, which obeys other laws
of fashion than those of the season) we wish, at this moment of renewal, to reclothe
our lady-reader from top to toe?37

Ook in de modetheorie, die haar eerste grote stappen zette in de laatnegentiende
eeuw, vindt men die evidentie van een modeverandering tweemaal per jaar terug.38 Zo
verwees Thorstein Veblen in The Theory of the Leisure Class naar de modeseizoenwissel als
het moment waarop de ‘hoogste’ klasse haar financiële macht kan etaleren door in
nieuwe kledij te flaneren, want “if each garment is permitted to serve for but a brief
term, and if none of last season’s apparel is carried over and made further use of during the
present season, the wasteful expenditure on dress is greatly increased”.39
De idee van het modeseizoen kwam echter niet plots het tijdbewustzijn van de
modieuze kledij binnen.40 Zoals de introductie van de klok in de late middeleeuwen en
de vroegmoderne periode de tijdservaring van mensen langzamerhand organiseerde
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volgens een chronologisch stramien,41 zo aanvaardde men van de laat zeventiende tot
de negentiende eeuw geleidelijk aan de ervaring van mode als chronologisch
gestructureerd. De industrialisatie voerde de abstractie van de tijd uiteindelijk ten top.
Dat kan mee verklaren waarom de idee van modeverandering per seizoen in de
negentiende eeuw volledig ingeburgergd raakte. Het werkmiddel van de chronologie
werd dus erg succesvol om de grenzen van het sociale modeseizoen te bepalen.
Bovendien leek de industrialisatie cruciaal om geijkte punten voor de introductie van
het nieuwe te installeren en te promoten. De temporele regulariteit van het
modeseizoen staat namelijk ook ten dienste van het commerciële project van de mode.
Dat voert ons terug naar het Frankrijk van de late zeventiende eeuw. In het kader van
de toenmalige mercantilistische economische filosofie dat “proclaimed that the nation
was the fundamental political and economic unit and that the crown must supervise and
control all aspects of the economy for the prosperity of France” 42 wilde het hof de
Franse economie bewaken.43 Luxe-industrieën, zoals de productie van modieuze kledij,
waren toen al belangrijk voor de welvarendheid van het land.44 Daarom probeerden
Louis XIV en zijn Minister van Financiën, Jean-Baptiste Colbert, via allerlei regelgeving
de nationale productie van linnen, kant en zijde te beschermen tegen buitenlandse
concurrentie. Zo verbood men kledij gemaakt van stoffen die in het buitenland waren
geproduceerd. Dergelijke restricties zwengelden het verlangen naar het nieuwe in kledij
enkel aan bij de consument die overigens minder en minder rekening hield met die
beperkingen.45 Toch promootten Louis en Colbert ook een nieuwe structuur die wel
succesvol inspeelde op het groeiende verlangen naar modieuze kledij van de bevolking.
Ze steunden een seizoensritme voor de veranderingen in de Franse mode. Dat ritme
schiep niet enkel orde in het verlangen van het publiek naar de laatste nieuwe kledij,
het ondersteunde tegelijkertijd de Franse handelaars en producenten.
Ik stelde dat het hoftijdschrift Mercure Galant dienst deed als een temporiserend
middel voor de mode door het publiek halfjaarlijks aan te geven dat het moment voor
nieuwe kledij aangebroken was. Verder geeft historicus William Sewell aan hoe de
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bescherming van de zijde-industrie in Lyon door het Franse hof in het begin van de
achttiende eeuw de impuls gaf tot om een vaststaand ritme te introduceren bij het
creëren van nieuwe ontwerpen in zijden stoffen. Twee keer per jaar, in de zomer en de
winter, brachten de stoffenproducenten nieuwe ontwerpen op de markt: “This practice
of systematic annual product differentiation through design effectively relegated
foreign imitators to second place.”46 Doordat de verandering in ontwerp temporeel
verankerd werd, lagen Franse producenten ‘voor’ op hun concurrenten.47 Bovendien
zwengelde dergelijk ritme het verlangen naar nieuwe producten aan.48
Tijdens de achttiende eeuw maakte het mercantilisme in het embryonale
modesysteem geleidelijk plaats voor een nieuwe socio-economische orde waarin het hof
de touwtjes uit handen gaf aan de vaak niet-adellijke consument. Sewell besluit:
[T]he new pattern of production and consumption of fashionable goods was an
essential component of the rise of capitalism in the eighteenth century – that it
put into place an indefinitely reproducible and expandable recipe for enhanced
capital accumulation, one that restructured enterprise, social relations and
consciousness.49

In de negentiende eeuw werd modeverandering per seizoen vanzelfsprekend. Dat
chronologische werkmiddel hielp om de tijdservaring van de modieuze kledij te
abstraheren en decontextualiseren. Die eigenschappen maakten de commodificatie van
de tijd mee mogelijk, die Marx als centraal beschreef om het kapitalistische systeem te
ontwikkelen.50 Tijd werd steeds minder kwalitatief gemeten en steeds meer door de idee
‘time is money’. Verschillende auteurs geven dan ook aan dat de abstracte, ‘lege’,
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kwantitatieve tijd van de klok en de chronologie (zoals die bijvoorbeeld tot uiting komt
in een steeds weerkerend modeseizoen), intrinsiek gelinkt is aan het succes van een
kapitalistische maatschappijorganisatie.51 Dergelijke economische orde is geworteld in
een gestandaardiseerde, gedecontextualiseerde en gecommodificeerde tijd.52 Kortom, de
introductie van het modeseizoen en de langzame aanvaarding van die opdeling van
modeverandering vertonen sterke banden met de ondersteuning van het commerciële
project van la mode. Voor de ontwikkeling van de mode-industrie was zo’n
chronologisch ritme onontbeerlijk, omdat het steeds weerkerende momenten vastlegde
waarop de nieuwe mode werd geïntroduceerd. Het modeseizoen was één chronologisch
werkmiddel “substituting for the slow time of wear a sovereign time free to destroy
itself by an act of annual potlatch”.53
Bij het ontstaan van het veld van de ontwerpermode aan het einde van de
negentiende eeuw versterkte die chronologische structuur zich. Met het buitensluiten
van de consument slaagde de nieuwe categorie couturiers erin zich op te werpen als
genieën van de mode-inventie (H3). De volgende sectie diept uit hoe de
institutionalisering van het veld in het begin van de twintigste eeuw een techniek
introduceerde die het belang van de couturier en van de mode-industrie professional
versterkte door hen chronologisch voorop te plaatsen in de tijd.

6.2.2 De modekalender in het veld van de ontwerpermode
In Hidden Rhythms: Schedules and Calenders in Social Life bespreekt Zerubavel de
tijdsindeling van benedictijnen om het belang van de introductie van een
chronologische tijdsorganisatie in het Westen te illustreren. Hij stelt dat chronologische
werkmiddelen, zoals kalenders en schema’s, een dubbel doel dienen, namelijk het
versterken van het groepsgevoel en de creatie van groepsgrenzen zodat buitenstaanders
uit de groep worden gehouden.54
Hoofdstuk drie besprak hoe het ontstaan van het veld van de ontwerpermode in het
Parijs van de late negentiende eeuw een langzame institutionalisering op gang bracht

Bijvoorbeeld: Adam (1995, 2004); Harvey (1989); A. Giddens (1991) Modernity and Self-Identity. Self and Society in
the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, pp. 118-20; Thompson (1967).
52
Adam (1995), 105.
53
Barthes (1990), xii.
54
Zerubavel (1982), xiii; Bourdieu maakt een gelijkaardig argument wat betreft het dubbele belang van de
kalender in een empirische studie van een niet-westerse gemeenschap. Bourdieu (1977), 163.
51
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die uitmondde in een centrale bestuursorganisatie. Vandaag vervult dit bestuursorgaan
nog steeds een belangrijke controlerende functie in het veld. Een van de temporele
instrumenten die de Fédération al vroeg introduceerde was een kalender voor de
presentaties van de nieuwste collecties. Modeshows werden gegroepeerd in wat nu
fashion weeks worden genoemd, hoewel deze ‘weken’ in de vooroorlogse periode meer
dan zeven dagen duurden.55 De creatie van tijdgegroepeerde presentaties vormde een
tweede element in een chronologische temporele regulariteit voor modieuze
(ontwerper)kledij, waarin het modeseizoen centraal staat. Modeweken worden steevast
tweemaal per jaar georganiseerd voor de verscheidene types van ontwerperkledij.
Volgens Gumbrecht moet de tijd met een constant ritme publiek zichtbaar zijn.56
Modeshows versterken de zichtbaarheid van dat vaste chronologische moderitme door
het grote aantal industrie- en mediaprofessionals die zij minimaal elke zes maanden op
de been brengen. Bovendien toonden de defilés in de vooroorlogse periode het
commerciële doel van dergelijke events (H3). De officiële kalender voor de presentaties
werd bijvoorbeeld gecreëerd om het toenemende aantal inkopers en particuliere
klanten gestroomlijnd alle presentaties te kunnen laten bijwonen.
Kawamura geeft aan dat een modeshow tijdens de modeweek in Parijs cruciaal is voor
een ontwerper om zijn of haar naam te vestigen en in stand te houden.57 De Fédération
speelt hierin een sleutelrol omdat dat bestuursorgaan de officiële kalender voor de
modeweek in Parijs controleert. Die kalender werd in de naoorlogse periode
bijvoorbeeld publiek bekendgemaakt via veelgelezen kranten en vandaag via internet.

Skov (2010).
Gumbrecht (1997), 238.
57
Kawamura (2004), 62.
55
56
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Figuur 9 Aankondiging van de Paris Fashion Openings.58

Ontwerpers moeten eerst lid worden van de organisatie voor ze aan de kalender
worden toegevoegd. Controle over de groepskalender is altijd van belang geweest om
sociale controle uit te oefenen.59 Erkende ontwerpers kunnen, in ruil voor de controle
van het bestuursorgaan, de datum kiezen voor presentatie. Ook krijgen ze toegang tot
de meest prestigieuze locaties in Parijs. De exclusiviteit van de namen op de kalender
voor de modeweken leidt tot het grote prestige van dit chronologische middel. Een
nieuw toegelaten ontwerper vertelde Kawamura dat “[a]ll my friends and staff members
were surprised and excited to see my name there. You suddenly become official. People
look at you differently”.60 Bovendien zijn het niet enkel ontwerpers die onderworpen
worden aan deze temporele regulariteit. Het modeseizoen ordent het hele veld: ook
andere mode(media)-professionals ondervinden het belang van de kalender die de
Fédération in Parijs oplegt. De kalender vergroot dus de zichtbaarheid van het

Anoniem (1959) Paris Fashion Openings. NYT 29 januari, 5.
Zerubavel (1982), 44.
60
Kawamura (2004), 64.
58
59
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modeseizoen en creëert een ‘temporele symmetrie’, waardoor de activiteiten van alle
deelnemers aan het veld in sync zijn met elkaar.
Over het leven in benedictijnenkloosters noteert Zerubavel dat temporele symmetrie
het gevoel van samenhorigheid ten goede kwam in het kloosterleven.61 Dergelijk
groepsgevoel, gebaseerd op chronologie, zorgt ook voor een middel om dissidente
groepsleden op het matje te roepen. De meest voorkomende methode om monniken te
straffen was hun activiteiten te scheiden van de gangbare kalender van de
kloostergemeenschap.62 In hoofdstuk twee stelde ik dat kritische modejournalisten soms
buiten de tijd van de defilékalender geplaatst worden door ontwerpers en modehuizen
die een negatieve analyse niet pikken. In de modereportage van het referentiejaar 19591960 leest men hoe journalisten geweerd worden van de collectiepresentaties van
Givenchy en Balenciaga tijdens de modeweken uit angst dat ze negatieve commentaar of
informatie voor mode-piraterij zouden verspreiden. Modejournalisten zagen de
collecties van die twee trendsetters van het toenmalige high-end modelandschap
ongeveer één maand na andere industrieprofessionals.63 Dat leidde tot grote frustratie
bij de modepers die hierdoor een maand langer in Parijs moest blijven wachten op het
modenieuws van deze twee couturiers.
Bovendien is een groepsafhankelijke kalender ook uiterst geschikt voor het scheppen
van afstand tussen groepsleden en buitenstaanders. Zerubavel beschrijft hoe het
schema van de monniken hen buiten de tijd van de rest van de samenleving plaatste.64
Hij voegt hier echter aan toe dat “[t]hey could defy that world only because they were
provided with a self-subsistent alternative world (with which they willingly identified
[...])”65. In het veld van de ontwerpermode doet zich een gelijkaardige situatie voor. De
kalender die het temporele ritme voor verandering meer zichtbaarheid verleent, plaatst
deelnemers aan het veld van de ontwerpermode vandaag vier tot zes maanden

Zerubavel (1982), 65.
Gestrafte monniken aten hun maaltijd, bijvoorbeeld, drie uur later dan de andere groepsleden. Ibidem, 65.
63
Vaak rapporteerden journalisten echter over de Balenciaga- en Givenchy-shows gebaseerd op de verhalen
van fashion buyers. Eugenia Sheppard schrijft dat “[f]or some reason […] B and G., as the fashion world knows
them, show to buyers at collection time and hold their press show three weeks later, when the press has gone
home”. Even later benadrukt ze echter het belang van een journalistieke beoordeling: “Entranced buyers can
only gurgle stock words like pure, elegant, divine, while the gleam in their eyes registers the cash registers
ringing up. Even sketches drawn from buyers’ raves and published in “Women’s Wear Daily” scoop sneet here
fail to turn up the magic element in the new clothes”. E. Sheppard (1960) Buyers praise Balenciaga, Givenchy.
IHT. 2 augustus, 1 en 2.
64
Bijvoorbeeld door op te staan in het midden van de nacht. Ibidem, 66.
65
Ibidem, 66.
61
62
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chronologisch voorop in de tijd ten opzichte van zij die zich niet in dit veld bewegen.
Hoewel consumenten vandaag vrijwel onmiddellijke informatie kunnen vergaren over
de nieuwste trends door de nieuwe communicatietechnologieën zoals livestreams
(7.2.4.2), geeft die informatie hen nog geen toegang tot de aanschaf van de producten
die nu al modieus worden verklaard in het land van de ontwerpermode. Pas sinds de
meest recente modeseizoenen experimenteren sommige modehuizen met de
onmiddellijke onlineverkoop van producten die getoond worden tijdens de shows.66
Vaker moet de consument echter enige tijd wachten tot die collecties in de winkels
liggen, al hebben goed geplaatste vertegenwoordigers van het veld van de
ontwerpermode wel toegang tot die producten. Die toegang etaleren zij overigens graag
via diverse publieke platformen. Tot nu toe stapt het veld van de ontwerpermode dus
niet enkel in een chronologisch andere pas dan de rest van de mode-geïnteresseerden,
het loopt zelfs chronologisch voor op deze buitenstaanders.67
In de context van de algemene versnelling van het productieveld (H3), kwam de
temporele regulariteit van de ontwerpermode recent onder druk te staan. Het aantal
ontwerpercollecties nam toe en werd buiten de klassieke seizoenen geplaatst, zoals de
pre-fall- en de cruise-collecties. Bovendien versnelde in een ander segment van de
modieuze kledij de opkomst van de fast fashion-bedrijven, zoals Zara, ook het aantal
collecties per jaar.68 Dat kan leiden tot het gevoel dat de temporele afstand tussen
productie en consumptie verkleint. Toch blijft, zo menen Entwistle en Skov, de
ontwerpermode tot nu toe geënt op de temporele regulariteit van het modeseizoen. 69 In
de temporele architectuur van de ontwerpermode blijft het chronologische
modeseizoen dus een cruciale bouwsteen. De versnelling van de momenten waarop het
nieuwe geïntroduceerd wordt in de eenentwintigste eeuw doet tot nu toe weinig
afbreuk aan het chronologisch voorop zijn in de tijd van de high-end mode.70 Met de
komst van het veld van de ontwerpermode volgde historisch dat de modeconsument
achterop hinkt in de chronologische tijd van het modeveld.

In het najaar van 2010 maakte het Britse modehuis Burberry het mogelijk voor de consumenten om de
getoonde producten online aan te kopen. Zie: S. Clifford (2010) Watching the Catwalk, and clicking ‘Add to
Cart’. NYT. 11 september, A1.
67
Merk op dat die chronologische structuur ook ingegeven wordt door de vereisten voor productietijden. Een
bepaalde tijd tussen presentatie, productie en levering is namelijk vereist.
68
Voor een bespreking van deze versnelling van de temporele regulariteit van ontwerpermode en fast fashion,
zie onder andere Entwistle (2009) en Rocamora (2013).
69
Entwistle (2009); Skov (2010).
70
Die structuur ondervindt echter meer uitdaging van de toenemende chronologische gelijktijdigheid van
‘buitenstaanders’ op verscheidene gebieden. (7.2.4.2)
66
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6.3 Conclusie
In lijn met het advies van Bourdieu dat onderzoekers best de legitimiteit van praktijken
en meningen in een veld historisch deconstrueren om de vanzelfsprekendheid ervan in
een nieuw licht te plaatsen (H2), denaturaliseert dit hoofdstuk de dominante
chronologische tijdervaring van het veld van de ontwerpermode door de historische
wortels en doelstellingen ervan op bondige wijze te traceren. Dergelijke ontrafeling
toont het conventionele karakter van de temporele regulariteit van de
(ontwerper)mode. De chronologie van de high-end modieuze kledij is een sociaal
construct dat commerciële doelen beoogt.
De introductie en promotie van een chronologische structuur voor modeverandering
was noodzakelijk voor het veld van de (ontwerper)mode om succesvol economisch te
functioneren. Want hoewel de ontwerpermode soms bewust haar commerciële wortels
ontkent (3.2 en H8), toont dit hoofdstuk dat de ‘temporele regulariteit’ van het veld
voortkwam uit een drang naar de economische bescherming en expansie van de mode.
Vaste momenten voor de introductie van nieuwe stijlen voeden het verlangen naar
nieuwe modieuze kledij en structureren het productieproces dat noodzakelijk is om dit
verlangen in stand te houden. Ik herinner bijvoorbeeld aan de clausule die journalisten
moesten ondertekenen vooraleer ze de defilés mochten bijwonen in de vooroorlogse
periode. Zo verbonden ze zich ertoe om het beeldmateriaal van de defilés minimaal één
maand na de presentaties te verspreiden. Die regel maakte het mogelijk voor
modehuizen inkopers de ontwerpen te leveren met een gereduceerd risico op
modepiraterij. De chronologische structuur van het modeseizoen rationaliseert ook de
modeverandering. Anticiperen op wat de modieuze kledij in de toekomst brengen zal,
kan niet. Weten wanneer de verandering komt, kan wel. De beschreven temporele
regulariteit van modeverandering vertaalt in een veldcontext dus het temporeel
verwerpende karakter van het modeconcept.
In een begrensde veldstructuur suggereert dergelijke temporele regulariteit
overigens de politiek temporele doelen van het productiesysteem, doordat chronologie
wordt ingezet als een machtsmiddel dat sommige individuen en groepen bevoordeelt.
Net als het concept mode, herbergt de veldchronologie politieke aspecten. De structuur
die het modeseizoen brengt in de modeverandering slaagt erin het productieveld zelf
chronologisch voorop in de tijd te plaatsen, omdat het de consument – tot nu toe
althans – een aantal maanden chronologisch achterop laat hinken, doordat hij de
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producten bijvoorbeeld pas later kan kopen.71 Het chronologisch temporiseren van het
veld ondersteunt dus de wederzijdse relatie tussen de dominante pool van het modieuze
en de verworpen pool van het ouderwetse.
De modepers droeg en draagt in grote mate bij tot het verspreiden en ondersteunen
van die temporele orde in de publieke ruimte. In het volgende hoofdstuk keer ik terug
naar de bestudeerde high-end modemedia en vooral naar de tijdscriteria die deze vorm
van journalistiek hanteerde in de recensiepraktijk. Als de pers immers vanaf de laat
zeventiende eeuw een belangrijke rol speelde in de temporele regulatie van het
modesysteem en als die chronologische veldstructuur ingezet wordt in een tijdspolitiek
– een argument dat ik verder verdedig in het volgende hoofdstuk - kan men verwachten
dat ook op de pagina’s van NYT en IHT een temporele strijd wordt uitgevochten.

Zie ook K. Silverman (1992) Fragments of a Fashionable Discourse. In: T. Modleski (1992) Studies in
Entertainment, Critical Approaches to Mass Culture. Bloomington en Indianapolis: Indiana University Press, pp.
139-152 (148).
71
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Hoofdstuk 7
“Facing the present, discarding the past”:
tijdspolitiek in geschreven modejournalistiek

In 1950 woonde een modejournalist de collectiepresentatie van Elza Schiaparelli bij. In
de daaropvolgende recensie bejubelde de journaliste Schiaparelli vanwege haar
capaciteit om het vrouwenlichaam te flatteren.1 De recensie sloot af door de collectie in
te schrijven in de temporeel verwerpende structuur van ‘mode’. Schiaparelli’s creaties
werden voorgesteld als representaties van het moderne die het verleden achter zich
laten: “‘Brave new world’ is the keynote of Schiaparelli’s collection. Decisively facing the
present, discarding the past.”2 Tijdens haar hele carrière construeerde de pers ‘Schiap’
vanuit die cultureel modernistische houding.3 Vandaag wordt haar werk nog steeds
geprezen omdat “the shock of so much modernity is really cleansing”.4 De uitspraak
suggereert dat het (mode)verleden beschouwd wordt als iets dat wordt achtergelaten.
Zo kan mode steeds blijven bewegen in de richting van de toekomst: een nieuwe wereld
voor de ontwerperkledij (Brave new world).
Vandaag lijkt deze constante verwerping van het modeverleden zelf tot het verleden
te behoren in het veld van de ontwerpermode. In de nieuwe modecultuur van de
laattwintigste eeuw werd de nadruk op de lineaire verandering van modieuze kledij
vervangen door een toenemende cyclische modeverandering waarin retrostijlen en

Want “[w]ith a sculptor’s know-how she models and drapes at all strategic points”. Anoniem (1950) What
leading couturiers are showing. IHT. 11 februari, 7.
2
Ibidem, 7.
3
Parkins (2012), 79-110.
4
C. Lacroix (2004) Schiaparelli vue par Christian Lacroix: une mode “décapante”. Le Monde. 28-29 maart.
Geciteerd in en vertaald door I. Parkins (2012), 82, mijn nadruk.
1
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historische revivals uit het verre én nabije verleden centraal stonden (3.3). Hierdoor
verwacht men van de ontwerpermode in de laat twintigste eeuw eerder het andere-danhet-voorgaande dan een element van het ongeziene. De ontwerpermode lijkt haar
interesse in de toekomst verloren te hebben. High-end mode draait zich bijgevolg steeds
vaker expliciet om naar een verleden dat het voordien zo graag leek te verwerpen.
In die context stellen vele modeonderzoekers dat de (ontwerper)mode geheel omvat
wordt door verscheidene attitudes die de academische literatuur begrijpt als
postmodern.5 De volgende sectie plaatst de postmoderne attitudes van de
(ontwerper)mode in een breder conceptueel kader en besteedt extra aandacht aan de
veranderde tijdservaring in het veld van de ontwerpermode. De postmoderne temporele
attitudes van modeprofessionals en consumenten zijn immers van groot belang voor de
recensiepraktijk van de bestudeerde modejournalistiek aan het einde van de twintigste
eeuw. Een aantal hedendaagse (mode)onderzoekers heeft de neiging de postmoderniteit
te beschouwen als een uniforme staat voor de hele westerse samenleving of voor het
ganse veld van de (ontwerper)mode. Dit hoofdstuk stelt, onder andere, de vraag of
werkelijk heel het veld van de ontwerpermode doordrenkt is van een homogene
postmoderne tijdservaring.

7.1 Het veld van de ontwerpermode in de postmoderniteit
Fashion with its emphasis on images and incessant
change ought to constitute the epitome of a
postmodernist cultural form.
Diana Crane, 19976

Vanaf de jaren zeventig tekende zich in het veld van de ontwerpermode een beweging
af die geleidelijk de aandacht wegtrok van het materiële modeproduct naar een

Bijvoorbeeld: Davis (1992); Silverman (1992); Vinken (2005); G. Lipovetsky (2006) Kunst en Esthetiek in de
Modemaatschappij. In: J. Brand; J. Theunissen en R. Willems (reds.) De Macht van Mode. Amsterdam: Terra
Lanno, pp. 70-90.
6
D. Crane (1997) Postmodernism and the Avant-Garde: Stylistic Change in Fashion Design.
Modernism/Modernity. (125).
5
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imagoproductie die doordrongen was van een beeldcultuur.7 De high-end journalistieke
recensiepraktijk spiegelde die veldbeweging in de legitimiteit van de gehanteerde
verantwoordingscriteria. De modejournalisten in kwaliteitskranten bewogen zich in een
veranderend modelandschap dat steeds vaker de commerciële wortels van de
ontwerpermode blootlegde (3.3), waardoor de symbolische grenzen tussen ‘hoge’
artistieke mode en ‘lage’ commercieel-georiënteerde mode onder druk kwamen te
staan.8 Bovendien evolueerde de high-end modieuze kledij van een unificerende stijl naar
meerstemmige stijlen, 9 waarin de (jeugdige) consument weer wat inspraak verkreeg, als
inspiratiebron voor couturiers bijvoorbeeld. 10
Die gewijzigde modecultuur resoneert met Jamesons klassieke discussie van de
postmoderniteit in The Cultural Logic of Late Capitalism. In dat essay verbindt Jameson de
veranderingen die theoretici van de postmoderniteit opmerkten in het economische en
sociale leven met artistiek-culturele attitudes.11 David Harvey sprak over de beweging
van het moderne Fordisme naar de postmoderne economische organisatie van het
kapitalisme als “flexible accumulation”, gestoeld op een algemene versnelling van
markten, producten en consumptie.12 Jameson stelt dat in dergelijke staat van
‘multinationaal kapitalisme’ de reikwijdte van het cultuurdomein net verbreedde
doordat de economie meer en meer gedreven werd door spektakel en stijl.13 Kortom,
Jameson wijst op wat Kawamura aanhaalde bij de shift van materiële naar symbolische
productie van ontwerpermode: een in het beeld gedrenkte imagocultuur werd het
sleutelproduct in een economie van flexibele accumulatie.14

Kawamura (2004).
Meer over de uitdaging van deze symbolische grenzen en de high-end journalistieke reactie hierop leest men
in hoofdstuk acht.
9
Davis (1992), 107-108.
10
Denk aan Cranes (2000) ‘consumer fashion’. Zie sectie 3.3.
11
F. Jameson (1984) Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism. New Left Review. Juli-augustus (146),
pp. 59-92.
12
Harvey definieert flexibele accumulatie als “characterized by the emergence of entirely new sectors of
production, new ways of providing financial services, new markets, and, above all, greatly intensified rated of
commercial, technological, and organizational innovation”. Harvey (1989), 147.
13
F. Jameson (1985) Postmodernism and Consumer Society. In: H. Foster (red.) Postmodern Culture. Londen:
Pluto, pp. 111-125 (113).
14
Voor hetzelfde argument, zie ook J. Baudrillard (1993) Symbolic Exchange and Death. Londen: Sage. Ook
Jameson wees op de posthistorische houding in het postmoderne landschap waarin het verleden niet meer
aangroeit. Meer hierover later in deze sectie.
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Toch was het wachten tot de jaren negentig voor men van mening was dat de
postmodernistische houding in zowat alle facetten van de samenleving doordrong. 15 Die
ervaring vond men bijvoorbeeld in praktijken en denkpatronen die braken met
moderne binaire opposities (diepte-oppervlak, man-vrouw, heden-verleden) en die een
halt toeriepen aan de modernistische idee van het grote verhaal dat alle mensen
verenigde in een toekomsttraject.16 Aan het einde van de twintigste eeuw volgde een
viering van noties die als emanciperend werden beschouwd: ambivalentie, ambiguïteit
en meerstemmigheid.17
Ook het concept van ‘het einde’ (van de modernistisch culturele opvatting) toonde
een facet van de postmoderne ervaringswereld.18 Theoretici benadrukten het einde van
het moderne autonome subject, van de kunst, van het autonome artistieke genie, van de
authenticiteit en van de geschiedenis.19 Zo is de geschiedenis ten einde omdat, samen
met de ervaring van een voorwaartse beweging, de idee afbrokkelde dat het heden een
radicale breuk vertoont met het heden.20 Die conceptualisering van het einde impliceert
echter niet dat er geen kunst meer wordt gemaakt. Volgens Arthur Danto bijvoorbeeld
is kunst ten einde omdat het niet meer ingebed is in een historisch bewustzijn. De
huidige kunststijl reageert niet meer op de vorige, waardoor er niets meer aan de
geschiedenis van de kunst wordt toegevoegd. In het post-kunsttijdperk is er geen
ingebedde richtingaangever meer.21
Veel van de bovengenoemde postmoderne attitudes in modeonderzoek werden gevat
door denkers die het einde van de modernistische houding in mode poneerden.22 Post-

S. Connor (2004) Introduction. In: S. Connor (red.) The Cambridge Companion to Postmodernism. Cambridge:
Cambridge University Press, 2.
16
De klassieke referentie is hier: J.F. Lyotard (1984) The Postmodern Condition. Minneapolis: University of
Minnesota Press.
17
In modeonderzoek vinden we een viering van dergelijke postmoderne noties terug in het werk van, onder
andere, Davis (1992); Silverman (1992) en Vinken (2005).
18
Baudrillard (1993), 8.
19
Voor het einde van de kunst, zie A. Danto (2005) The End of Art. In: A. Danto (2005) The Philosophical
Disenfranchisement of Art. New York: Columbia University Press, pp. 81-115; G. Vattimo (1988) The End of
Modernity. Londen: Polity Press. Voor het einde van het modern autonome subject en (gerelateerd) het
autonome artistieke genie, zie Jameson (1984). Voor het einde van de geschiedenis, zie onder andere Vattimo
(1988); L. Niethammer (1992) Posthistoire, Has History come to an End? Londen en New York: Verso.
20
Vattimo (1988).
21
Danto (2005), 115.
22
Lipovetsky schrijft dat in de huidige samenleving “fashion has completed its historical trajectory”.
Lipovetsky (1994), 6. Zie ook Lipovetsky (2006); Vinken (2005).
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mode is dan wat na het einde van de Eeuw van de Mode komt.23 De modepraktijk is
echter niet ten einde. In de cultuur van post-mode erkent de modepraxis én het
modedenken niet langer de overtuigingen van de modernistische interpretatie van
mode. De conclusie volgde dat de ‘oudere’ modepraktijk en haar interpretatie
betekenisloos werden in de laattwintigste eeuw. 24 De postmoderne modepraxis
probeert, bijvoorbeeld, het binaire stramien bloot te leggen van ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur
in de ontwerpermode,25 ontdoet de couturier van het imago van de autonome créateur
en benadrukt dat de creatie van mode een samenspel is tussen ontwerper en drager.26
Dat alles gebeurt in een sfeer waarin ontwerpermode duidelijk maakt dat zij in een
nadrukkelijk commerciële context opereert, terwijl de griffe van het modehuis het imago
is waarop men teert.27
Het hedendaagse veld van de ontwerpermode en haar conceptualisering lijkt dus niet
langer de verscheidene binaire constructies van de modernistische modeinterpretatie te
erkennen. Tast (het academische interpretatiekader van) de postmodernistische
houding in het veld van de ontwerpermode bijgevolg ook het geloof aan in de
conceptuele kern van mode-als-modern met een constante verwerping van het
(mode)verleden? Vinken besluit alvast dat een aantal belangrijke ontwerpers in de jaren
negentig weinig interesse toonden in dergelijke voorwaartse beweging door verwerping
of ‘doorwerking’ van het verleden.28 De uitspraak van Karl Lagerfeld illustreert die
houding: “the definition of fashion – Why now?”29 Er ontstond een gevoel van de
voortdurende revival van het modeverleden (3.3). Ontwerpers zien de
modegeschiedenis als een schatkist vol mogelijkheden die ze lukraak kunnen opdissen
en combineren.30 Het modeverleden vormt niet langer de basis voor de creatie van iets
nieuws, maar is veeleer een archief waaraan niets meer wordt toegevoegd vanwege de
talrijke kopieerpraktijken in hedendaags modeontwerp. Kortom, de postmodernistische
houding in modeontwerp wijzigde “the classical approach to fashion design that

Vinken (2005), 35.
Zie mijn analyse van Vinkens argument in het kader van de politieke implicaties van deze redenering (5.4).
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reworked elements from the past to produce styles that, while related to the past, were
neither copies nor pastiches”.31
Het huidige modeveld focust op een heden dat haar blik heeft afgewend van
dergelijke oriëntatie op de toekomst. Die observatie zet aan tot een discussie over een
van de meest besproken attitudewijzigingen in de zogezegd homogene overgang van
moderniteit naar postmoderniteit: de gewijzigde ervaring van de tijd. Door een verdere
versnelling van heel wat aspecten die infiltreren in het dagdagelijkse leven dringt het
gevoel zich op dat er enkel nog een efemeer heden bestaat zonder ingebedde
richtingwijzer. Bovendien lijkt (een representatie van) het verleden ook steeds meer
beschikbaar in het allesomvattende heden.32 Verscheidene auteurs koppelen die nieuwe
tijdservaring aan de algemene versnelling in de economische, sociale en technologische
sfeer.33
Die draai naar het heden pur sang werd uitvoerig geanalyseerd door de Franse
cultuurhistoricus François Hartog. Hij spreekt van een nieuw ‘regime van de tijd’ (régime
d’historicité) in de postmoderniteit, namelijk ‘het presentisme’ (présentisme), dat radicaal
breekt met de moderne ervaring van de tijd.34 Hartogs conceptualisering van het
presentisme gaat voorbij aan een uitvoerige analyse van die nieuwe tijdservaring in een
veranderde economische, culturele en sociale context.35
Toch is Hartogs theorie over de veranderde tijdsregimes boeiend omdat het de
machtstrategische aspecten van de temporele ervaring in rekening brengt. Hartog gaat
in op de recente oproep om aandacht te besteden aan de manieren waarop het
onderscheid tussen de drie temporele modaliteiten onderzocht kan worden als een
vorm van sociale actie.36 Historici Lorenz en Bevernage benadrukken dat de grenzen van
heden, verleden en toekomst immers niet vanzelfsprekend zijn, maar genaturaliseerd
worden door diverse discoursen. Hartog focust vooral op de manier waarop de

Ibidem, 138.
Harvey (1989), 291. Steven Connor schrijft dat “Postmodernism, by contrast, is concerned almost exclusively
with the nature of its own presentness. Indeed, one definition of postmodernism might be: that condition in
which for the first time, and as a result of technologies that allow large-scale storage, access, and reproduction
of records of the past, the past appears to be included in the present”. Connor (2004), 10.
33
Zie bijvoorbeeld Jameson (1984) en Z. Laïdi (2000) Le Sacre du Présent. Paris: Flammarion. H. Rosa (2013) Social
Acceleration: A New Theory of Modernity. New York: Columbia University Press.
34
Hartog (2003).
35
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Hartog (2003), 125.
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31
32

216

academische historiografie die grenzen probeert te bepalen door tijdsregimes neer te
zetten.37 Hij beschouwt regimes niet als chronologische tijdperken:
By regime, I mean something more active. Understood as an expression of a
temporal experience, regimes do not merely mark off time in a neutral fashion,
but rather organize the past as a sequence of structures. […] it represents, as it
were, an “order” of time, to which one may subscribe or, on the contrary, and
more often than not, try to evade, seeking to elaborate some alternative.38

Tijdsregimes zijn dus concepties van de relatie tussen heden, verleden en toekomst
die ingezet worden in een politiek van de tijd.39 In de verschillende regimes ontmoet
men namelijk verschillende dominante oriëntaties ten aanzien van tijdsmodaliteiten.
Hartogs hypothese over de definitieve overgang van een modern tijdsregime naar een
presentistisch tijdsregime aan het einde van de twintigste eeuw gaat terug op het
conceptuele werk van Koselleck. Koselleck definieerde de moderniteit als een periode
gekenmerkt door een verheerlijking van een heden dat zich constant verder beweegt
naar de toekomst, die de geliefkoosde tijdsmodaliteit werd (5.2). Hartog vult aan dat in
het moderne tijdsregime het verleden ouderwets wordt.40
Er doen zich echter breuken voor in de dominante tijdservaring. Hoewel Hartog
meent dat verscheidene momenten tijdens de twintigste eeuw het einde van het
moderne tijdsregime aankondigden, bleef de ervaring van een op-de-toekomstgeoriënteerd-heden ook na de Tweede Wereldoorlog dominant. 41 Pas met de val van de
Berlijnse Muur in 1989 meent Hartog de definitieve breuk met het moderne tijdsregime
te ontwaren. De (westerse) samenleving treedt de dominante tijdervaring van het
presentisme binnen waarin “the future occupied less and less space compared to the
present, which more and more came to the forefront: the present and nothing but the
present”.42 Dat heden is een “hypertrophied present which pretends to be its own

F. Hartog (1994) Time, History and the Writing of History: The Order of Time. In: R. Thorstendahl en I. VeitBrause (reds.). History-Making. Uppsala: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvets Akademien, pp. 95-113 (95).
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Hartog (2003), 117, mijn vertaling.
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Hartog schrijft dat “in spite of the catastrophe and because of the impossibility of facing what had just
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great part”. Hartog (1994), 106.
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horizon”.43 Zoals Baron von Munchhausen trekt het presentistische heden zichzelf bij de
vlecht uit het moeras, zonder een beroep te doen op kennis uit het verleden of de idee
dat men zich voortbeweegt in de richting van de toekomst.
Hartog stelt dat het presentistische tijdsregime ook gekenmerkt wordt door een
verdieping van het verlangen naar het verleden. Het moderne tijdsregime zag al de
opkomst van de nostalgie,44 maar aan het einde van de twintigste eeuw kende die hang
naar het verleden ongekende hoogten.45 In het presentisme “[c]onfidence in progress
was replaced by the concern to safeguard and preserve”.46 Die zorg nestelde zich zowel
in de periferie van het modesysteem met de opkomst van de modetentoonstelling en
het specifieke modemuseum,47 als in het modeveld zelf, bijvoorbeeld door een
toenemende aandacht bij modehuizen voor het archiveren en bewaren van voormalige
collecties.48
De combinatie van een vluchtig heden dat steeds vaker teruggrijpt naar het verleden
om zichzelf uit te drukken houdt echter het gevaar in dat dergelijk presentistisch heden
ter plaatse blijft trappelen. Er wordt enkel iets gecreëerd dat anders is dan voorheen. 49
Bovendien suggereert de intensiteit van de hang naar het verleden dat temporele
grenzen, die het moderne tijdsregime zo succesvol bepaalden, misschien toch niet zo
afgebakend zijn. Het modieuze karakter van het (mode)verleden toont dat in het
presentisme “the future is no longer a bright horizon towards which we advance, […]
while we have seem to come to a standstill in the present, pondering a past that is not
passing”.50
Hartog conceptualiseert de these van de radicale breuk van tijdsregimes op een
homogeniserende wijze. Hij bekijkt de huidige tijdservaringen op een manier die
voorbijgaat aan details die mogelijk wijzen op een niet-uniforme presentistische
tijdservaring in specifieke samenlevingen of in segmenten van een gemeenschap. Meer
conceptueel en empirisch onderzoek naar de dominantie, uniciteit en transformatie van

Ibidem, 108.
Fritzsche (2004).
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tijdsregimes is broodnodig. Zo kan men zich bijvoorbeeld de vraag stellen of men geen
concurrerende of overlappende subregimes kan onderscheiden.51 Ook vele
modeonderzoekers beschouwen de postmodernistische houding vandaag als de
homogene staat van het modesysteem. Tot nu toe werd in modeonderzoek amper
empirisch onderzoek verricht naar de tijdservaring van verscheidene deelnemers aan
het veld van de mode. Bovendien besteedde onderzoek weinig aandacht aan de vraag of
en hoe mode(media)-professionals en verscheidene consumentengroepen de relatie
tussen heden, verleden en toekomst bewerken.52
Het eerste hoofdstuk haalde aan dat modejournalisten optreden als actoren die de
symbolische grenzen van de ontwerpermode bepalen en ondersteunen. Dat wil zeggen:
ze bepalen mee wat geldt als mode en wat niet, wat geldt als goede mode en wat niet.
Sociologen Lamont en Molnar stellen dat mensen ook symbolische grenzen trekken in
de temporaliteit van sociale processen.53 “[S]ymbolic boundaries are conceptual
distinctions made by social actors to categorize objects, people, practices, and even time
and space. They are tools by which individuals and groups struggle over and come to
agree upon definitions of reality.”54 De vraag hoe mensen de meer fundamentele
symbolische grenzen van de tijd – die tussen heden, verleden en toekomst – ervaren en
vormgeven kreeg echter minder aandacht.
Hartogs visie op tijdsregimes bevestigt het belang van een machtsstrategische lezing
van de creatie van fundamentele temporele grenzen. Men kan het dominante
tijdsregime immers onderschrijven, maar ook in vraag stellen en er een alternatief voor
aanbieden. Bovendien wees Hartog naar een belangrijk tijdspolitiek instrument in het
moderne tijdsregime, namelijk de notie van anachronisme. Hartog suggereert de
opkomst van specifieke actoren, die hij surveillanten noemt, om situaties van
anachronisme te herstellen en aan de kaak te stellen.55
De volgende secties behandelen de mogelijke creatie van temporele grenzen in het
veld van de ontwerpermode. Ik doe dit door de recensiepraktijk van modemedia-
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professionals in kwaliteitskranten verder te analyseren. In hoofdstuk vier zette ik uiteen
dat de bestudeerde modejournalistiek de postmodernistische tijdservaring in de nieuwe
modecultuur spiegelde. De idee dat high-end modieuze kledij minimaal een verandering
moet tonen werd zo vanzelfsprekend dat journalisten die observatie vaak impliciet
hanteerden in hun recensies. Vanaf de late twintigste eeuw erkennen modejournalisten
in kwaliteitskranten dus de minimale grens van de ontwerpermode als enkel-hetandere, hoewel de volgende sectie aantoont dat ze zo’n tijdservaring geen warm hart
toedragen. Voor de analyse van de symbolische grenzen van de tijd focus ik op de
tijdscriteria die journalisten hanteren in de bepaling van de legitieme ontwerpermode.
Eerst herhaal ik kort de belangrijkste wijzigingen in het gebruik van tijdscriteria in de
beoordelingspraktijk van de high-end modejournalistiek.

7.2 Tijdspolitiek in high-end modejournalistiek
7.2.1 Korte terugblik

The autumn brings to the domain of elegance an evolution
that marks every time a new step towards new horizons.
Jeanne Stéphane, 195056

In dit citaat verwoordt een modejournaliste voor L’Officiel de la Mode de lineaire visie op
modeverandering die de modepers tot het einde van de jaren zestig deelde met
couturiers. In het begin van de eenentwintigste eeuw bleef de bestudeerde
modejournalistiek een evolutionaire visie op modeverandering verdedigen. De traditie
van een modehuis navolgen bijvoorbeeld werd voor de opvolger-ontwerper steeds
belangrijker, maar moest wel gebeuren in een kader waarbinnen zijn of haar
persoonlijke stijl iets toevoegde aan de tradities van het huis. Ondanks de cyclische
elementen die zij herbergt, drukt de lineaire tijdsconceptie dus de modernistische
tijdservaring uit van de bestudeerde modejournalistiek. Journalisten beschouwen
ontwerpermode als een fenomeen dat het heden moet uitdrukken in een constante
beweging naar de nabije toekomst van de mode. In 1999 op “July 20, Mr. Lagerfeld
presented the last Chanel haute couture show of the 1990’s. It was something. […] From
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there, Mr. Lagerfeld marched toward the 21st century”.57 Maar aan het einde van de
twintigste eeuw delen andere spelers in het modeveld deze modernistische culturele
visie niet meer. Vele modeontwerpers,58 en ook opkomende segmenten in de
modepers,59 vieren immers de postmoderne plundering van het (mode)verleden.
Journalisten reageren fel als ontwerpers falen in de beweging naar de toekomst van
de mode. Steeds vaker hanteert men verscheidene tijdscriteria (Figuur 5). Terwijl
verwijzingen naar representaties van het verleden vaak worden ingezet als verklaring
voor negatieve oordelen, verwijst men naar het heden en de toekomst om positieve
recensies te duiden. De bestudeerde recensiepraktijk voert bovendien een beeld op van
de ideale ontwerpermode in de laattwintigste eeuw. Die mode laat elke vorm van
modeverleden achter zich, omdat zij zich enkel bezighoudt met een op-de-toekomstgeoriënteerd heden.60 In het postmoderne modelandschap predikte de
modejournalistiek in kwaliteitskranten steeds luider de modernistische verwerping van
het verleden.
De bestudeerde modepers begreep echter dat één specifieke houding tegenover de
modegeschiedenis de voorwaartse beweging van de mode niet in het gedrang bracht.
Suzy Menkes stelt dat “glancing backwards can still mirror present and future”.61 Die
achterwaartse blik moet dan wel op de ‘juiste’ manier gebeuren. De volgende sectie
illustreert de journalistieke visie op de ‘correcte’ manier om met het modeverleden om
te gaan. Die opvatting komt het duidelijkst naar voren door een vergelijking met
‘slecht(er)e’ benaderingen van het modeverleden.62

C. Horyn (1999) Is There Room for Fashion at the Paris Haute Couture Shows? NYT. 25 juli, 1.
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7.2.2 Metaforen van de dood
I take a dim view of fashion revivals, whether the
Directoire, Empire, Gibson Girl or flapper.
We’ve bounced from one to the other of these through the
last few years and, to make things rougher, not in
chronological order, either.
Eugenia Sheppard, 195963

Tijdens de volledige onderzochte periode beschouwden modejournalisten de praktijk
van de historische opleving als een te tolereren situatie voor ontwerpermode. Toch
begrijpt de modepers dat de ontwerpermode vaak over haar schouder kijkt naar eerdere
stijlen. Journalisten laten dat toe door een duidelijke afbakening te hanteren tussen
‘slechte’ en ‘goede’ cycliciteit.
Journalisten verwoorden de slechte omgang met het modeverleden onder andere
met de taal van de dood. In 1960 suggereerde Eugenia Sheppard met die metafoor de
overdreven hang naar het modeverleden in de voorbije collecties van Givenchy. Zijn
collectie voor 1960 was echter aangepast aan het heden, waardoor “Givenchy’s hit
collection is timely. Many American buyers who have been threatening to lay him away
in the mausoleum of fashion history have quickly changed their minds”.64 Een andere
doodsmetafoor is de idee van het spook. Sheppard rapporteerde dat de Balenciagacollectie was “bothered by ghosts” uit het modeverleden.65 De couturier zou zijn
historische inspiratiebronnen immers onvoldoende bewerkt hebben. Aan het einde van
de twintigste eeuw intensifiëren journalisten dergelijke verwerping van het ‘dode’
modeverleden. Het minimale doel van de ontwerpermode wordt bepaald door de leuze
“not to create a mausoleum of dead people’s old clothes”.66 De ‘slechte’ omgang met het
modeverleden levert dus een doods fenomeen op. Aan het einde van de twintigste eeuw
beschouwen journalisten dit als een monsterlijke staat voor de ontwerpermode.67
De ‘goede’ omgang knipt het modeverleden echter op maat van het huidige moment.
De bestudeerde recensiepraktijk toont bijvoorbeeld dat ontwerpers vanaf het einde van
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de twintigste eeuw de traditie en de identiteit van ontwerper of modehuis immers niet
volledig mogen vergeten. Modeontwerp mag teruggrijpen naar het verleden, maar dan
wel als herinnering die het verleden in die mate bewerkt dat modeontwerp van het
heden wordt. ‘Pure’ en doodse herhaling van het modeverleden moet gemeden worden,
opdat ontwerpermode zich blijvend kan inschrijven in een modernistische lineaire
visie.68
Ontwerpers die zich omgeven met het doodse verleden brengen de
modegeschiedenis té letterlijk aan de man. Laat dit nu net een van de belangrijkste
manieren zijn waarop ontwerpers in het postmoderne modelandschap de
ontwerppraktijk benaderen. Die wordt vandaag immers gekarakteriseerd door pastiche,
parodie en het samenbrengen van elementen van voormalige teksten, onafgezien van de
vraag of een coherent geheel volgt.69 De journalistieke recensiepraktijk voelt zich aan
het einde van de twintigste uitgedaagd door dergelijke werkwijze. In NYT werd John
Galliano op de vingers getikt:
Thinking about the future. John Galliano certainly is not. He made his runway into a
construction site, […] with a grand 1920’s Poiret-style coat, sweeping skirts
inspired by a trench coat and 1940’s bias gowns. […] You would not have been
surprised if a police officer had appeared from behind a barricade and ticketed Mr.
Galliano for failure to heed a new century.70

De ‘spoken’ van het modeverleden zitten de modernistische conceptie van de
ontwerpermode op de hielen. Het concept mode-als-modern is namelijk gestoeld op
strikt gescheiden temporele grenzen, waarbij het op-de-toekomst-gerichte heden als
fundamenteel anders en beter wordt beschouwd dan het verleden (H5). De postmoderne
intensifiëring van de interesse in het modeverleden stelt die strikt gescheiden
temporele grenzen in vraag, want blijkbaar is het modeverleden toch minder ouderwets
dan gedacht. Het sterk toegenomen verlangen naar (representaties van) de
(mode)geschiedenis in het hedendaagse modelandschap leidt tot meer en meer

Menkes bejubelde Dries van Noten, bijvoorbeeld, omdat hij binnen zijn persoonlijke stijl een
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journalistieke recensies waarin de kreet weerklinkt dat mode best ‘het verleden
achterlaat om aan de toekomst van de mode te bouwen’.71
Vooral de populariteit van de terugkeer naar het recente modeverleden baart de pers
zorgen vanaf het einde van de twintigste eeuw. De geringe historische afstand tussen
twee stijlen vermindert immers de kans op een ‘goede’ omgang met het modeverleden.
Horyn stelde de volgende retorische vraag naar aanleiding van Reed Krakoff’s
herfst/winter-collectie die teruggreep naar de lente/zomer-stijlen van Balanciaga in
2010: “Fashion constantly recycles the past. […] But what if your reference point is a
collection shown only a year ago? Is the borrowing legitimate?”72 Het antwoord laat zich
raden.
In de laattwintigste eeuw waren high-end modejournalisten in toenemende mate
verontrust over de wankele temporele grenzen van de ontwerpermode. Dit scherpte de
praktijk aan van de duidelijke demarcatie van temporele grenzen. Bourdieu herinnert
eraan dat ‘verleden zijn’ vaak een performatieve daad is van iets tot ‘verleden maken’.
Dat komt in een veldcontext bijvoorbeeld tot uiting in de strategie van faire date.
Journalisten maken ontwerpers, objecten en collecties, die de modernistische opvatting
van toekomstgerichtheid door verwerping van het verleden uitdagen, tot representaties
van het ouderwetse. Paradoxaal genoeg is het de uitbouw van die strategie die ervoor
zorgt dat de aandacht nog meer gevestigd wordt op het modeverleden en het
ouderwetse karakter daarvan, die noodzakelijk blijven voor de constitutie van het
modieuze, ondanks de verwerping ervan.73 In de ijverige bezwering ligt net de
bevestiging van het beklijvende karakter van niet strikt gescheiden temporele grenzen.
De volgende sectie analyseert in groter detail een van de retorische strategieën
waarmee de bestudeerde modejournalistiek onderscheid maakt tussen de ‘goede’ en
‘slechte’ manieren om met de modegeschiedenis om te gaan. Hiermee wil zij de lezer
overtuigen dat het ‘dode’ modeverleden werkelijk nooit meer tot leven kan komen.
Dergelijke strategie is noodzakelijk voor een modernistische culturele houding die zich
steevast ongemakkelijk voelt bij haar eigen vergankelijkheid.74
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7.2.3 De ghostbusters van de ontwerpermode: mode-dood en
chronologisch-dood
[T]he New Look is dead now, and all of this belongs to
history.
The New York Times, 194975

Iets of iemand ‘modieus’ noemen, houdt een waarderende component in die suggereert
dat die praktijken, objecten en personen behoren tot een referentiegroep (H5). Het
omgekeerde verhaal geldt voor de benaming ‘ouderwets’. Het bestudeerde
journalistieke discours biedt heel wat bewoordingen om iets voor te stellen als modedood of als iets dat niet hoort binnen de grenzen van het modieuze. De vorige sectie
haalde het belang aan van de dood als metafoor voor de ‘slechte’ manier van omgaan
met het modeverleden door gekende stijlen enkel te herhalen. Ook beroepen
journalisten zich vaak op neoterische bewoordingen die zowel de mode-dood (passé,
demodé) als het mode-leven (so this season) kunnen aanduiden.76 Verder hanteert de
modepers ook temporele modewoorden (retro, nostalgia) die steevast aangeven dat het
lezerspubliek te maken heeft met ‘slechte(re)’ modecollecties of zelfs met niet-mode
(costume).
Het neoterische karakter van die uitingen bepaalt echter geen strikt vaststaande
temporele grenzen (H5). Hoewel de mode-dood van een fenomeen vermelden
verregaande gevolgen kan hebben, omdat het die praktijk of persoon afschildert als
ouderwets (faire date), is de mode-dood niet onomkeerbaar. Iets kan weliswaar niet
simultaan modieus en ouderwets zijn binnen eenzelfde context,77 maar de
modegeschiedenis leert dat het ouderwetse vaak weer modieus wordt na enige tijd.
Bovendien zijn de grenzen tussen mode-dood en mode-levend veeleer broos, omdat het
ouderwetse zelfs in afwezigheid steeds noodzakelijk blijft om het modieuze te bepalen
(5.4). Daarom blijken dergelijke neoterische uitspraken soms niet overtuigend genoeg
om aan te tonen dat iets of iemand werkelijk tot het verleden behoort.

Anoniem (1949) Topics of the Times. NYT. 11 april, 5.
Vaak hanteren journalisten neoterische noties die de idee van mode-dood en mode-leven opwekken op
contrasterende wijze. Zo prijst Anne-Marie Schiro de collectie van Yeohlee door middel van dergelijk contrast:
“Old-fashioned is a term no one would ever apply to Yeohlee’s clothes, which are as modern as the latest techno
fabric”. A.M. Schiro (1999) Marc Jacobs Can’t Get Enough of the 70’s. NYT. 15 september, 12, mijn nadruk.
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Eén vorm van tijd kan echter onomkeerbaarheid claimen: de chronologische tijd (H6).
Een jaar dat gepasseerd is, keert niet meer weer. Een praktijk die men onderbrengt in de
container 2013 is een jaar later chronologisch-dood. Maar dat wil niet zeggen dat de
praktijk ook mode-dood is. De kledij die men draagt kan immers ingedeeld worden in,
bijvoorbeeld, het modeseizoen van de lente/zomer 1994 en van het heden zijn (modieus
zijn), ook al werd het kledingstuk twintig jaar geleden geproduceerd.
Ik haalde eerder aan dat het gebruik van chronologische wegwijzers van de tijd
evaluatieve aspecten bevat (5.4.2). Bovendien laat de vanzelfsprekendheid van deze
tijdsdimensie toe om de chronologische tijd in te zetten als tijdspolitiek instrument dat,
bijvoorbeeld, de idee kan opwekken dat een praktijk uit 2014 ook modieuzer is dan één
uit 2013. De kwantitatieve tijdsdimensie ondersteunt de kwalitatief verwerpende
structuur van het modeconcept. Chronologie impliceert een utilitaristische tijdfilosofie
waarin een gespendeerd moment voor altijd verloren is. 78 Verscheidene auteurs geven
echter aan dat elke praktijk of gemeenschap gekarakteriseerd wordt door meerdere
tijden. Dat is ook het geval voor de tijdservaring van modieuze (ontwerper)kledij.
Modetijd bijvoorbeeld omvat een chronologische regulariteit (jaar, seizoen, decennium),
maar wordt ook gekarakteriseerd door een neoterische dimensie waarin men meer of
minder van de tijd kan zijn. In de westerse samenleving duwt chronologie andere
tijdsdimensies echter vaak in een hoekje, doordat de abstracte tijd vanzelfsprekend is
geworden.79 Vandaag lijkt chronologie wel dé tijdservaring in vele samenlevingen. Adam
stelt dat onderzoekers rekening moeten houden met de temporele hiërarchie die wijst
op een politiek van de tijd.80
Door de dominantie van de tijd van de chronologie in het huidige tijdsbewustzijn kan
men het verschil niet goed onderscheiden tussen de chronologische en neoterische
temporele grenzen. Bijgevolg wordt de chronologische dood van een praktijk, mening of
persoon opperen een handig instrument om het ouderwetse of modieus-dode karakter
te suggereren.81 De omgekeerde strategie geldt ook: vermelden dat iets tot het huidige
chronologische moment behoort, kan de idee opwekken dat het ook modieus is. De
vermenging van de taal van de chronologie en het discours van het neoterische is dus
een uiterst krachtig middel om zich te begeven in een tijdspolitiek waarin men anderen
achterop plaatst in de tijd (d.i. bestempelt als ouderwets) om de eigen modieuze
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identiteit te bevestigen. Naar analogie met de onomkeerbaarheid van de chronologie,
suggereert het namelijk de onomkeerbaarheid van het modieuze. Iets dat ooit modieus
was, zou dat niet opnieuw kunnen worden, althans niet in de herhaling ervan. Men kan
dus verwachten dat het vermengen van de taal van de chronologie en het neoterische
de veldstrategie van faire date versterkt. Modejournalisten hanteerden die retorische
strategie veelvuldig in hun recensiepraktijk. Dat illustreert volgend voorbeeld.
In 1959 oordeelt Eugenia Sheppard in IHT dat het bloemenmotief dit seizoen
ouderwets is, want “[l]et’s face facts. Flower hats have had it”.82 Ze pent haar analyse
onder de titel “Flowers are dead after ’58 craze”. Het bloemenmotief is dus niet alleen
mode-dood, maar ook chronologisch-dood omdat het behoort tot het voorbije jaar.
Gedurende de hele onderzochte periode deden journalisten een beroep op de mix tussen
bewoordingen van mode-dood/mode-leven en chronologisch-dood/chronologischleven.83 Die retorische techniek nam sterk toe aan het einde van de twintigste eeuw. In
1980 oordeelde Bernadine Morris over de Castalbajac-collectie dat “[f]ew of the clothes
had any relation to the way people live today. The costume party approach to clothes
died with the 1960’s”.84 Cathy Horyn situeerde John Galliano’s werk (en de
couturecollecties dat seizoen) in het dode modeverleden:
Haute couture, what remains of it, is a little like a fragile ecosystem under siege
[…] by couturiers who are stuck in the past. […] It might help, for a start, if designers
acknowledged that they are living in the 21st century. Once you know that Mr.
Galliano’s reference points were Charles James and Millicent Rogers, the Standard
Oil heiress who died in 1953, it’s pretty much a safe bet you won’t be learning
anything new about dressing. At Givenchy, Riccardo Tisci also seemed to have his
feet planted in the glue of the past — in his case, the 1970s, […].85

Journalisten beriepen zich dus vaak op chronologische articulaties van het verleden
om hun oordeel te bestendigen dat die collecties modieus tot het verleden behoren.
Het omgekeerde gebeurde ook; het chronologische heden of de chronologische
toekomst vermelden om het oordeel te versterken dat een collectie binnen de grenzen
van het modieuze valt. Zo viel Lacroix een goede recensie te beurt. Het was immers “all
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change at Christian Lacroix where the couturier took a leap forward to the 21st century.
Gone were history and costume”.86 En in 2010 prees Suzy Menkes de collectie van
Giambattista Valli omdat “[t]he models who walked the mini runway could have been
from an André Courrèges show in the 1960s, but Mr. Valli projected that forward to 2010”.87
In een postmoderne context, waarin in de ontwerppraktijk steeds duidelijker wordt
dat het neoterische geen onomkeerbare temporele grenzen introduceert, voelen
journalisten de groeiende nood om de symbolische afscheiding tussen modeheden en
modeverleden te beschermen. In een erg negatieve recensie van de couturecollecties in
2000 duidt Cathy Horyn wat de ontwerpermode mist aan het einde van de twintigste
eeuw.
That’s been the trouble with the spring 2000 couture shows, now in their third
day. Designers have been too besotted with the past, and worse still with their
own past, as Valentino was on Sunday when he trawled back over 40 years of jetset glamour, right down to the blue eyeshadow and petrified-looking hairdos that
recalled Baby Jane Holzer, circa 1963. So there have been too many spooks and not
enough ghost busters.88

Dit citaat toont aan dat de chronologische tracering van de beginpunten van een
modestijl tegelijkertijd sterk suggereert dat die stijl ook mode-dood is of een spook dat
ontwerpers beter laten daar waar het thuishoort. In de postmoderne modecultuur
houden ontwerpers zich echter niet aan de journalistieke wens iets toe te voegen aan de
ontwerpermode. Ontwerpers zijn niet meer de ghostbusters die ze ooit waren, toen zij
vaak de evolutionaire visie op modeverandering aanhingen. Modejournalisten nemen
aan het einde van de twintigste eeuw dus in toenemende mate de taak op zich de spoken
uit het modeverleden te verdrijven. Hartog stelde dat het moderne tijdsregime de
opkomst van surveillanten kende die het op zich nemen anachronismen aan de kaak te
stellen.89 Bijgevolg kan men ook verwachten dat dergelijke surveillanten het
anachronisme zelf kunnen inzetten als instrument voor de bewaking van temporele
symbolische grenzen. Vanaf het einde van de twintigste eeuw werpen modejournalisten
in kwaliteitskranten zich op als surveillanten of ghostbusters die met verscheidene
retorische strategieën de mode-dood of het anachronistische karakter proberen te
suggereren van personen en praktijken.
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In Freudiaanse termen kan men wat de bestudeerde modepers spoken noemt,
beschouwen als niet-doorwerkte herhalingen van het verleden of als trauma’s. Freuds
visie op de therapeutische taak bij trauma leent zich tot een beter begrip van de
modejournalistieke recensiepraktijk. Als ghost busters bestaat de taak van
modejournalisten “chiefly in translating it back again into terms of the past”.90 Immers,
de bestudeerde modepers vertaalt in toenemende mate de praktijk van de historische
revival in termen van het dode verleden. Modejournalisten hanteren enerzijds noties
die collecties verwijzen naar de status van de mode-dood en anderzijds noties die
collecties in het chronologische verleden plaatsen. Voornamelijk de combinatie van
beide soorten ‘dood’-zijn vormt een krachtig instrument, omdat het verschil tussen
neoterische en chronologische grenzen vaak moeilijk te bepalen is en omdat een
chronologische notie, eens gepasseerd, de vanzelfsprekende bijklank heeft voor altijd
voorbij te zijn.
Verder noteert Freud dat de toelating van het verleden binnen specifieke grenzen
trauma neutraliseert (5.4). Men zou kunnen beargumenteren dat modejournalisten zich
gedurende de onderzoeksperiode opwerpen als de therapeuten van het productieveld.
Zij schuiven steevast een context naar voren, namelijk het op-de-toekomst-gerichte
heden, waarin inspiratie uit het modeverleden zich kan tonen. Kortom, de bewerkte
vorm van de modegeschiedenis wijst op de ‘goede’ omgang met het modeverleden. De
‘slechte’ omgang met het modeverleden biedt geen neutraliserende context bij de
herhaling. Het heden is hier niet de toetssteen van de historische revival. Er volgt,
meent de modepers, enkel een kopij of herhaling van de modegeschiedenis.
De idee van high-end modejournalisten als de cultureel modernistisch-georiënteerde
therapeuten van het modeveld die excelleren in het discours van de dood herinnert ook
aan Groys’ discussie van het modernistische ‘doodse’ kunstmuseum. Door, vanaf het
einde van de twintigste eeuw, steeds meer de chronologische oorsprong te vermelden
van de terugkerende modestijlen nemen modejournalisten de taak op van het
kunstmuseum. Dat instituut toont niet hoe ‘nieuwe’ kunst eruit moet zien, maar wel hoe
nieuwe kunst er niet uit moet zien. “[T]hat means it cannot look like the old, dead art of
the past as it is presented in the museum.”91 De bestudeerde geschreven
modejournalistiek geeft dus de ‘goede’ manier van omgaan met het modeverleden aan
door haar intensifiëring van de vraag ‘Wie deed dit eerder en wanneer?’ die verwijst
naar de ‘slechte’ manier, namelijk enkel het reeds gekende tonen. Zo beriep Suzy
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Menkes zich op de metafoor van de dood toen ze oordeelde dat Albert Elbaz op
onvoldoende wijze het gekende YSL-archief bewerkte: “Elbaz […] seemed intimidated by
the task - and by the 40 years of archives. When very young models stumbled down the
runway […] wearing the knickers that Elbaz brought back from the fashion dead, it looked
like a rummage through Mom’s closet.”92
Kortom, journalisten sporen spoken van het modeverleden aan in hun graf te blijven
tot de ‘goede’ ontwerppraktijk hen opnieuw leven in blaast door een grondige
bewerking die herhaling vermijdt. Door te stellen dat een collectie ouderwets is én dat
het “seemed like leftovers from the 1980s” proberen journalisten het lezerspubliek
ervan te overtuigen dat de herhaling van de ‘dode’ modegeschiedenis de temporele
grenzen niet aan het wankelen brengt.93 De combinatie van de taal van de chronologie
met het neoterische bestendigt dus de veldstrategie van faire date in de strijd om de
legitieme mode te bepalen. Faire date houdt als politiek instrument steeds de creatie van
een bevoorrechte (tijd)positie in voor een specifieke persoon, groep of praktijk. Dat leidt
tot de vraag waarom de bestudeerde modejournalistiek zich engageert in een
tijdspolitiek waar het, bijvoorbeeld, chronologie subtiel inzet als retorisch instrument.
Kortom, welke doelen dient de high-end modejournalistiek hiermee, en wie of wat komt
deze strategie ten goede?

7.2.4 Doelen van temporele politiek in modejournalistiek
7.2.4.1

Bescherming van het commerciële project van de (ontwerper)mode

Modejournalisten worden aan het einde van de twintigste eeuw steeds meer uitgedaagd
door de dominante postmoderne tijdservaring in het veld van de ontwerpermode. De
pers reageerde door aldoor luider het modernistische gedachtegoed te verdedigen
waarvan de recensiepraktijk tijdens de volledige onderzochte periode getuigt. De
veranderingen van de ontwerpermode moeten iets toevoegen aan de inspiratiebronnen
uit het verleden. Zo blijft deze vorm van mode steeds in beweging naar (minimaal) een
net-iets-andere toekomst.
Het zesde hoofdstuk beschreef hoe de introductie van een chronologische ‘temporele
regulariteit’ voor de modieuze kledij ontstond vanuit de drang om het economische
functioneren van het embryonale modesysteem te beschermen en aan te wakkeren. De
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modepers speelde een belangrijke rol in dit verhaal omdat het de geijkte momenten
voor verandering publiek aankondigde. De langzame ontwikkeling naar een
vanzelfsprekende chronologie van het modesysteem tijdens de voorbije eeuwen
ordende de ervaring van modeverandering voor de consument in, onder andere,
seizoenen – men wist wanneer men verandering kon verwachten – en begeleidde ook
het productieveld in de aanbieding van modieuze kledij – men wist wanneer de
consument die verandering zou verwachten (en hopelijk zou aankopen). Die
chronologische structuur suggereert, net als de idee van mode-als-modern, dat het
heden steeds anders is dan het verleden.
Voor het commerciële hart van het modesysteem is het cruciaal dat het modieuze
karakter van kledij nieuw geproduceerde objecten inhoudt. De voorbije decennia stelde de
populariteit van vintage- en retroculturen het verband tussen ‘nieuw geproduceerd’ en
‘modieus’ echter in vraag. De hang naar het modeverleden in het postmoderne
modelandschap sloeg zowel aan bij het consumentenpubliek als bij ontwerpers in het
veld van de ontwerpermode. Het academische debat over de hedendaagse populariteit
van vintage mode stelt dat consumenten enerzijds vintage kleding kiezen vanwege het
aura van het unieke en het authentieke dat rond de restanten van de modegeschiedenis
hangt.94 Anderzijds vindt de consument die oude, maar modieuze kledij aantrekkelijk
omdat het hiermee de visie ontluistert dat mode zich exclusief bezighoudt met het
laatste nieuwe.95 Aranowsky-Cronberg meent verder dat ook producenten in het
modeveld zelf de logische samenhang van ‘nieuw-geproduceerd’ en ‘modieus’ impliciet
ontkrachten door ‘het nieuwe vintage’ uit te breiden. Dat biedt nieuw-geproduceerde,
maar oud uitziende kledij (retrostijlen) aan. Ontwerpers en modehuizen zouden hiermee
impliciet verwijzen naar de tegenkanting van constante vooruitgang en strikt
gescheiden temporele grenzen in mode.96 Dergelijke varianten op een telkens ander (ver
of nabij) modeverleden laat het veld van de ontwerpermode vandaag toe economisch
succes te behalen (H8).
De commerciële ondersteuning van het veld van de (ontwerper)mode zoals het zich
geleidelijk ontwikkelde vanaf de achttiende eeuw is echter gestoeld op een
chronologische orde die net gescheiden grenzen van de tijd impliceert. De
onomkeerbaarheid van de chronologische orde versterkt immers de kwalitatieve
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modernistische interpretatie van ‘mode’ als transcendentie van het voorgaande, omdat
dergelijke ‘temporele regulariteit’ suggereert dat kledij van dit seizoen modieuzer is dan
die van het voorgaande seizoen. Vandaar dat in de journalistieke recensiepraktijk de
verwijzing naar de abstract temporele orde van de ontwerpermode zo effectief is in het
toekennen van het etiket ‘ouderwets’ (faire date). Kortom, het cultureel modernistische
kader van de high-end modejournalistiek wordt uitgedaagd door de praktijken van
mensen die aantonen dat eerder geproduceerde stijlen of objecten (vintage mode) toch
modieus zijn (ook binnen het veld van de ontwerpermode). Die erkenning vormt
immers een gevaar voor de commerciële kern van het veld dat geworteld is in de
productie van nieuwe kledij én in de overtuiging van het publiek dat die ongedragen
kledij ook substantief nieuw of modieus is.
Misschien nog zorgwekkender voor de modernistisch georiënteerde journalistieke
commerciële bescherming van het veld door het belang van een op-de-toekomst-gericht
heden te verdedigen, is de huidige populariteit van nieuw-geproduceerde maar oudlijkende kledij (retromode) in het veld van de ontwerpermode. Die praktijk voldoet
immers aan de eis ongedragen én modieus te zijn, maar onderschrijft de modernistische
hang naar lineaire modeverandering niet. Journalisten lijken te vrezen dat dergelijke
ontwerppraktijk, die zich voordoet in een context waarin zowel het verre als het nabije
verleden veelvuldig herhaald worden, de overtuiging zal versterken dat zelfs minimale
verandering ten opzichte van het voorgaande in kledij niet meer noodzakelijk is om
modieus voor de dag te komen. Mijn onderzoek staat niet alleen met die suggestie.
Snelgroves studie van bewerkingen die de Amerikaanse Vogue in beeld en woord
doorvoerde op de ervaring van de ontwerpermode van de jaren negentig kwam tot een
gelijkaardig besluit. In een fashion spread die illustraties van de nieuwe collecties uit 1995
naast beelden plaatst die de historische oorsprong traceren van de postmoderne
revivalstijlen in dat modeseizoen, beeldt Vogue de collectiefoto’s van dat seizoen niet af
naast verwijzingen naar collecties uit voorbije seizoenen.
Of course, they cannot place the garments next to a similar version of 1993 or
1994, as they have with iconic shots from previous decades, because that might be
construed as giving permission to the reader simply to continue wearing the black
blouse and skirt she already owns.97

Kortom, de high-end modejournalistiek lijkt te vrezen dat de ‘slechte’ omgang met het
modeverleden de consument zal overtuigen dat men net zo modieus kan zijn door een
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duik in de eigen kleerkast dan door grasduinen in de nieuwste collecties in boetiekzaken
of luxewarenhuizen.
Het verband tussen de subtiele journalistieke bestendiging van de commerciële
sterkte van het modeveld en de modernistische tijdsopvatting wordt bevestigd door de
bevinding dat aan het einde van de twintigste eeuw voornamelijk in recensies van readyto-wear-collecties het belang van de toekomst als evaluatiecriterium toeneemt (4.2.3.3,
Figuur 9 Appendix I). Men herinnert zich dat in het nieuwe modelandschap eerder dit
type collectie, in tegenstelling tot couture collecties, geld in het laatje brengt. Daarom
verdedigen journalisten, als ze ready-to-wear-collecties beoordelen, heviger de mening
dat ‘goede’ mode een op-de-toekomst-gericht heden uitdrukt. Zo probeert de
bestudeerde modejournalistiek het lezerspubliek te overtuigen dat het nieuwgeproduceerde artikelen moet aankopen die getuigen van de ‘goede’ manier van
omgaan met het modeverleden, wil het legitiem modieus zijn of blijven.
De strikte modernistische scheiding van tijdsmodaliteiten in de journalistieke
praktijk van ghostbusting kan men dus beschouwen als een steunpilaar voor de
commerciële kracht van het high-end productieveld. Let wel, in tegenstelling tot het
postmodernistisch-georiënteerde modelandschap dat het commerciële succes van de
ontwerpermode expliciet erkent en etaleert (3.3, 7.1 en H8), laat het modernistisch
georiënteerde modelandschap in de onderzochte recensiepraktijk vanaf het einde van
de twintigste eeuw een subtiele vrijwaring van het commerciële modeproject toe,
bijvoorbeeld door in de politiek van faire date chronologie vanzelfsprekend te gebruiken
met de implicatie van een werkelijk doods verleden. In het volgende hoofdstuk diep ik
dergelijke subtiele journalistieke verdediging van de commerciële belangen van het
high-end modeveld verder uit (H8). Eerst stel ik de vraag of de tijdspolitiek van faire date
en het belang van het instrument van de chronologie in de geschreven
modejournalistiek nog andere doelen dient.

7.2.4.2

Chronologie en referentiële gelijktijdigheid

Met de chronologische structurering en de institutionalisering van het veld van de
ontwerpermode kregen mode(media)-professionals een krachtig instrument in handen
waarmee ze zowel de positie van het veld als hun eigen positie konden bevoordelen.
Het ritme van het modeseizoen, bijvoorbeeld, slaagt erin het productieveld ‘voorop’
te plaatsen in de tijd ten opzichte van de consumentenruimte. Het productieveld loopt
chronologisch namelijk een aantal maanden ‘voor’, wat suggereert dat (de
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vertegenwoordiger van) het veld ook modieus ‘voor’ is op de consument.98 De
chronologische orde van het productieveld faciliteert de aanvaarding van de idee dat
producent en consument chronologisch niet-gelijktijdig zijn. Dat wijst in de richting van
de noodzaak die het productieveld en zijn deelnemers voelen om steeds modieuzer of
meer van het heden te zijn dan het eigen publiek. Dergelijke suggestie van een modieuze
niet-gelijktijdigheid van modeproducent en consument laat het veld van de
ontwerpermode toe zich op te werpen als de maatstaf voor alle mode (in kledij) in een
politiek van referentiële gelijktijdigheid (5.4.3). Het productieveld schuift de opvatting
naar voren dat het steeds de toekomst belichaamt van de modeconsument.
Voor die referentiële gelijktijdigheid is een zekere toekomstgerichtheid cruciaal. Hoe
kan de ontwerpermode immers de norm zijn en blijven voor andere modepraktijken
wanneer zij zelf ter plaatste blijft trappelen? Hoe kan zij zichzelf dan nog voorstellen als
dé referentietijd van de mode? De strategie van faire date, die de bestudeerde
modejournalistiek frequent toepast op ontwerpers die het modeverleden onvoldoende
bewerken, bekampt het gevaar in de opvatting dat hedendaagse ontwerpermode het
bestaande enkel herhaalt. Door ‘slechte’ ontwerppraktijken in een ‘doods’
modeverleden te plaatsen proberen modejournalisten in kwaliteitskranten de lezer
ervan te overtuigen dat de ‘goede’ ontwerpermode wel de norm op kledingvlak blijft. De
journalistieke uitoefening van de faire date-strategie, die een politiek van referentiële
gelijktijdigheid beoogt, heeft dus als eerste doel de positie van het veld van de
ontwerpermode als richtingaangever voor de modieuze kledij te bestendigen en
vrijwaren.
Referentiële gelijktijdigheid is overigens van belang voor het succesvol functioneren
van het productieveld, omdat de modeconsument steeds een concurrent blijft bij het
bepalen van de legitieme mode. Zelfs in een context waarin de ontwerpermode de
consument volledig buitenspel zette door het alleenrecht op creatie te eisen (3.1), toont
onderzoek aan dat men (vrouwelijke) modeconsumenten soms als een bedreiging zag
voor de autoriteit van couturiers.99 Daarom representeerden ontwerpers die dreigende
consumenten op een manier die hen de toegang ontzegde tot de (superieure)
tijdsdimensie van de couturier. Niet enkel ontwerpers onderling probeerden door de
faire date-strategie een modieuzer karakter te demonstreren, vertegenwoordigers van
het productieveld pasten die strategie ook toe op de modeconsument. Consumenten
staan in dat opzicht weliswaar niet buiten de tijd van de mode (5.4.3), maar ze worden
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wel steevast ‘achter’ de zelfverklaarde leermeesters van de modieuze kledij (zoals
ontwerpers en modejournalisten) geplaatst.
Tot de laatste decennia van de twintigste eeuw slaagde het veld van de
ontwerpermode er wonderwel in om de referentiële gelijktijdigheid te bekrachtigen. De
chronologische temporele regulariteit van het veld ‘voor’ op de consument was
hiervoor een uiterst geschikt middel, omdat het ook een modieuzer imago suggereerde.
Aan het einde van de twintigste eeuw versterkte het gevoel dat de macht van het
productieveld bedreigd werd door de consumentenruimte.100 Weer liet chronologie van
zich horen.
Tot voor kort had de consument geen enkele vorm van rechtstreekse toegang tot de
presentaties van de nieuwe collecties in de hooggesloten en geïnstitutionaliseerde
modecultuur. Mode(media)-professionals bewerken de verkregen mode-informatie en
verspreiden die naar de consument. High-end professionals en consumenten zijn dus
chronologisch niet-gelijktijdig op gebied van mode-informatie. Volgend citaat uit het
Vogue-editoriaal van oktober 1928, Vogue’s eye view of the mode, illustreert dat de
modepers haar relevantie voor de lezer op informatiegebied duidt op een temporele
manier. Vogue benadrukt dat het steevast ‘voor’ is op de lezer. Vogue weet immers vóór
de lezer wat in de mode zal zijn.
Fashion is a fleet-footed divinity, and in order to get a good view of the mercurial
goddess one must keep just a little ahead of her. Let her pass you and you find
yourself panting in her wake with only a tantalizing glimpse of flying skirts and
silver sandals. So let us instead keep a vantage point well to the fore. And here
Vogue can offer you the hospitality of its own advanced observation post.101

De voorbije jaren doorbraken nieuwe communicatietechnologieën in de modewereld
echter de indirecte en vertraagde communicatievorm tussen producent en consument.
Door middel van livestreams, bijvoorbeeld, kan iedereen nu gelijktijdig met
modeprofessionals informatie vergaren over wat er in de ontwerpermode zal zijn.
Kortom, de modeconsument kan vandaag soms net zo snel als de journalist weten of
ontwerpers een bloementafereel dan wel geometrisch patroon voorschrijven.102 Die
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recente beweging in de richting van een toenemende chronologische gelijktijdigheid
kan de gevestigde modepers deels haar exclusiviteit op informatieverspreiding
ontnemen, omdat de geïnteresseerde consument nu de modemedia-professional in
principe niet meer nodig heeft voor een beschrijving van de nieuwe luxemode. De
toenemende chronologische gelijktijdigheid tussen modeproducent en modeconsument
suggereert dat de vertegenwoordigers van het productieveld meer uitgedaagd worden
in hun rol als referent van de mode,103 en dat vanwege het argument dat chronologie de
idee van het modieuze karakter van kledij uitlokt. Het gevoel volgt dat de consument als
net zo modieus, of erger: nog modieuzer, kan worden beschouwd als de modeproducent.
Bourdieu stelt dat “the interference of the ‘general public’ is such that it threatens
the field’s claims to the monopoly of cultural consecration”. 104 Wanneer in het huidige
modelandschap ook consumenten chronologisch gelijktijdig met de modemediaprofessional informatie beginnen te verzamelen over wat in de mode is, zorgt dat voor
een probleem in de dimensie van de legitieme descriptie.105 Men kan dan een
journalistieke strategie verwachten die de afstand tussen pers en publiek op een andere
manier probeert te bestendigen.
In hoofdstuk vier duidde ik dat de bestudeerde modepers steeds evaluatiever ging
schrijven naarmate de onderzoeksperiode vorderde (Figuur 2). Door uitvoerig te vragen
‘Is deze collectie goed of slecht? Is het mode of niet?’ probeert de modejournalistiek in
kwaliteitskranten haar dalend belang als informant op te vangen door te focussen op de
evaluatieve component. Zo kan de bestudeerde modepers een vorm van distinctie en
monopolie behouden bij de bepaling van de legitieme mode. De modejournalisten van
NYT en IHT blijven ‘voor’ op de lezer-consument op evaluatief vlak. Het tweede doel van
de hantering van een politiek van referentiële gelijktijdigheid – nu met het zwaartepunt
op de waarderende aspecten van de journalistieke praktijk – in de bestudeerde

OFlaherty (2014) Op-Ed/Are Camera Phones killing Fashion? The Business of Fashion. 6 maart 2014.
Geraadpleegd op 14 maart 2014. http://www.businessoffashion.com/2014/03/cameraphones-killingfashion.html.
103
Merk op dat de toenemende chronologische gelijktijdigheid zich ook voordoet op het vlak van de aankoop
van modeartikelen. Eerder illustreerde ik de recente experimenten met de onmiddellijke aankoop van
gepresenteerde producten door online winkelen. Modeconsumenten moeten met andere woorden geen
maanden meer wachten voor ze de producten kunnen kopen. Ook dergelijke (commerciële) vorm van
toenemende chronologische gelijktijdigheid kan het imago uitdagen van (de vertegenwoordigers van) het
productieveld als ‘voor’ op de consument.
104
Bourdieu (1993a), 116.
105
“If people start challenging the monopoly of legitimate reading, if any Tom, Dick or Harriet can read the
Gospel or make dresses, then the specialist field is destroyed”. Bourdieu (1993c), 138.

236

modepers is dus de eigen positie als connaisseur van de ontwerpermode te vrijwaren,
meer bepaald als kenner van de kwaliteitsbepaling van de mode.106
Wanneer de chronologische orde van het productieveld aan kracht inboet, wordt het
keurslijf van de referentiële gelijktijdigheid uitgedaagd waarin het productieveld de
consumentenruimte tracht te persen. De chronologische regulariteit van het veld was
en blijft in zekere mate een handig instrument om ervoor te zorgen dat de consument
op tijd komt voor (onder andere de aankoop van) de nieuwe mode.107 Dat dit
tijdsstramien onder druk komt te staan, onder andere door de toenemende
chronologische gelijktijdigheid van producent en consument op gebied van informatie
vergaren en modeartikelen aankopen, is dus gevaarlijk voor de succesvolle operatie van
het veld en haar spelers. Immers, op bepaalde vlakken komt de modeconsument zo niet
meer ‘achter’ op de modeproducent.

7.3 Conclusie
Dit hoofdstuk besprak of en hoe de modejournalistiek in kwaliteitskranten deelneemt
aan een politiek van de tijd die beoogt om de dominante ervaring te bepalen van de
relatie tussen temporele modaliteiten (heden, verleden en toekomst).108
Op basis van het argument dat de postmoderniteit overheerst in alle facetten van de
huidige samenleving, menen modeonderzoekers vaak dat het contemporaine
modelandschap een homogeen postmodernistische houding vertoont. De opvatting
domineert dat ontwerpermode louter iets anders brengt zonder de hoop dat het de
consument iets werkelijk ongezien presenteert. De postmoderne ontwerppraktijk richt
zich enkel op een cyclische revival van het modeverleden. 109 Dat gevoel was ooit anders.
Tijdens de Eeuw van de Mode onderschreef het productieveld veeleer de modernistische
ervaring dat ontwerpermode steeds iets bijdraagt aan de modegeschiedenis in een
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lineaire verandering. Ontwerpers uiten bijvoorbeeld vaak de idee van een op-detoekomst-georiënteerd heden.
De dominante postmoderne tijdservaring in het productieveld en de
consumentenruimte is van groot belang voor de interpretatie van de high-end
journalistieke recensiepraktijk op vlak van het gebruik van tijdscriteria.
Modejournalisten in kwaliteitskranten delen die postmoderne ervaring van de tijd niet.
Ze reageren op de overheersing van het presentistische gevoel met een strenge,
behoudsgezinde tijdspolitiek. In dat kader moet men aan het einde van de twintigste
eeuw de sterke journalistieke verwerping begrijpen van de afwezigheid van verandering
(4.2.4, Figuur 15 Appendix I). Door dergelijke criteria te gebruiken in de recensiepraktijk
proberen journalisten de ooit gangbare modernistische, lineaire visie op
modeverandering in stand te houden of misschien vooral terug op te roepen.
Historici Lorenz en Bevernage wezen op het belang van meer onderzoek naar de
zogeheten uniformiteit van de postmoderne tijdservaring.110 Dit kwalitatieve onderzoek
toont alvast dat het vermoeden van niet-homogeen postmoderne praktijken en
denkkaders in de hedendaagse westerse samenleving of in segmenten van die
maatschappij gegrond is. Niet elke groep die mee de ontwerpermode bepaalt, blijkt in te
stemmen met het postmodernistische kader. De modejournalistiek in kwaliteitskranten
bekampt de presentistische tijdservaring met enkele krachtige retorische middelen, om
de modernistische idee van strikt gescheiden grenzen tussen het modeheden en het
modeverleden te verdedigen. Met retorische instrumenten, zoals de metafoor van de
dood en de temporeel negatief geconnoteerde modewoorden (costume, retro), scherpen
modejournalisten de symbolische grenzen van de tijd aan door objecten, praktijken en
meningen van concurrenten gedateerd te laten lijken (faire date). Kortom,
modejournalisten maken (iets tot) het dode en ouderwetse modeverleden in hun
recensies. Dat bevestigt de geconstrueerde natuur van symbolische temporele
grenzen.111
In het kader van de postmodernistische revivalcultuur in het modesysteem bleek de
retorische strategie van faire date echter onvoldoende om de ‘eeuwige’ dood van het
ouderwetse te demonstreren. Bijgevolg wendde de geschreven modejournalistiek zich
tot een andere retorische strategie die zich beriep op een niet-penetreerbare temporele
scheiding tussen heden en verleden. Die vond zij in het discours van de chronologie.
Modejournalisten combineerden, bijvoorbeeld, de taal van de chronologische-dood met
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de taal van de mode-dood om hun negatieve oordeel over een collectie kracht bij te
zetten. Vanwege die praktijken noemde ik modejournalisten in kwaliteitskranten de
surveillanten van de idee van mode-als-modern die zich de rol aanmeten van
ghostbusters.112 Journalisten treden op als de therapeuten van het modeveld met de taak
om niet-doorwerkte revivals van het modeverleden te verbannen naar het ‘dode’
verleden.113 Als surveillanten van de modernistische temporele grenzen van de
ontwerpermode gebruiken modejournalisten overigens anachronisme of faire date als
werkmiddel bij het uitdrijven van de spoken van de postmoderne revivals.
Anachronisme is gestoeld op de politiek van referentiële gelijktijdigheid. Twee
groepen worden als niet-gelijktijdig beschouwd binnen eenzelfde tijd. Een van de twee
groepen geeft de toekomst weer van de andere groep, die genadeloos achter op hinkt en
bijgevolg het verleden van de referentiegroep representeert. Sinds het begin van de
modejournalistiek wierp de modepers zich op als de leermeester van de modieuze kledij
en haar kwaliteitsbepaling (H1). Het statuut van de gids op modevlak vraagt echter om
de aanwezigheid van een minder ‘modegeleerd’ publiek dat men de weg kan wijzen.
Bourdieu stelde dat critici overtuigd zijn dat “the public is irretrievably doomed to
incomprehension, or at best to belated comprehension”.114 Voor de expertstatus van de
modejournalist is het cruciaal dat het publiek later komt. Door het lezer- of
consumentenpubliek voor te stellen als bestaand in een eerder stadium van de eigen
tijd, of alleszins in een minder gewaardeerd stadium dan de eigen tijd, kan de modepers
zich opwerpen als dé expert die de symbolische grenzen uittekent van de (goede)
ontwerpermode.
Een van de hamvragen van tijdspolitieke praktijken is van wie ze de toekomst
verzekeren.115 Door zich te beroepen op referentiële gelijktijdigheid probeert de
bestudeerde modepers alvast haar eigen hachje te redden als referentiepunt in de
bepaling van de legitieme mode. Maar ze probeert ook de referentiepositie van het
productieveld zelf te bewerkstelligen.
Voor beide doelstellingen bestendigt de chronologische structuur van het
productieveld de referentiële gelijktijdigheid. Het productieveld loopt steevast enige
tijd ‘voorop’ in de chronologische tijd. Omdat chronologie de kracht heeft het
neoterische aspect van de tijd te suggereren, ziet men hoe de modepers zichzelf én het
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veld van de ontwerpermode als modieuzer kan beschouwen dan het lezerspubliek en
dan de consument. De recente toenemende chronologische gelijktijdigheid tussen
producent en consument en de bijhorende uitdaging aan het adres van het
productieveld van de ontwerpermode als norm voor andere modeuitingen bevestigt de
kracht van chronologische regulariteit als machtsinstrument.
Verder engageert de modejournalistiek zich, ter verdediging van een modernistisch
gedachtegoed over tijd, om op subtiele wijze de commerciële toekomst van de
ontwerpermode te vrijwaren. In tegenstelling tot de breedgedragen expliciete
velderkenning van de commerciële aspecten van de ontwerpermode (H8), eist de
modejournalistiek in kwaliteitskranten dat ook aan het einde van de twintigste eeuw
ontwerpers idealiter artikelen presenteren die de mode naar een ongeziene toekomst
voeren. De veelvuldige recycleerpraktijk van hedendaags modeontwerp zou immers de
indruk kunnen wekken bij de consument dat modieus niet noodzakelijk gelijkloopt met
nieuw-geproduceerd.
Vele modeonderzoekers staan erg positief tegenover postmoderne modepraktijken,
zoals retro- en vintagestijlen, omdat zij de modernistische binaire hiërarchische
constructies (heden-verleden, man-vrouw) tergen die modieuze kledij vaak zou
uitdrukken.116 Postmoderne ontwerppraktijken denaturaliseren immers de
geconstrueerde natuur van binaire opvattingen.117 Bijvoorbeeld, Kaja Silverman
observeert de kledingpraktijken van feministen en meent dat die enkel de estetisch
modernistische afzwering weerspiegelen van ornament in mannenkledij. Als
postmodernistische ‘bevrijdende’ tegenhanger stelt zij de omarming voor van retro- en
vintagestijlen.118 Het modesysteem incorporeerde de opkomst van het verlangen naar
(representaties van) het modeverleden (3.3). Dat zou de ontkrachtende dynamiek van
dergelijke postmoderne modepraktijken echter niet kelderen. 119 Ook in de studie van de
modepraktijken in het veld van de ontwerpermode vieren modeonderzoekers de
erkenning van het verleden in de postmoderniteit als een manier om geconstrueerde
grenzen te overschrijden. Dat zou het transformatieve potentieel tonen van
postmoderne ontwerppraktijken.120 Parkins schrijft op een gelijkaardige vierende toon
over mode dat “its cyclical structure illuminates the visitation of the past upon the

Zie, onder andere: Davis (1992); S. Kaiser (2012) Fashion and Cultural Studies. Oxford: Berg; Kaiser et al. (1995);
Vinken (2005).
117
Blau (1999); Vinken (2005).
118
Silverman (1992), 150.
119
Aranoswky-Cronberg (2009).
120
Silverman (1992), 151; zie ook: Vinken (2005).
116

240

present, annihilating the possibility of linear narrative”.121 Deze onderzoekers
conceptualiseren mode dus als een fenomeen van de ambivalentie dat het bestaan van
multiple modernities suggereert.122
Wanneer men die redenering volgt, heeft de postmodernistische ontrafeling van de
verwerpende structuur van het modeconcept voor het veld van de ontwerpermode dit
als gevolg, namelijk dat het productieveld de positie als maatstaf voor alle vormen van
modieuze kledij nog maar moeilijk kan ophouden. Veeleer wordt ontwerpermode een
van de vele moderniteiten van de modieuze kledij. Ontwerpermode staat dan ‘naast’ en
niet ‘boven’ of ‘voor’ andere mode-uitingen in kledij.
Hoewel ik de bedreigende aspecten erken die de postmoderne modecultuur met zich
meebrengt, wijs ik erop dat deze kwalitatieve studie aantoont dat de mogelijkheid van
een lineair narratief nog sterk naar voren wordt geschoven door high-end mode(media)professionals. De bevrijding van de ‘tirannie’ van het cultureel modernistische
gedachtegoed, die modewetenschappers soms lezen in ambivalentie, meerstemmigheid
en de theorie van vele moderniteiten, houdt weinig rekening met de observatie dat die
praktijken niet plaatsvinden in een (tijds)politiek vacuüm. Tijdsregimes stoppen niet
plots met elkaar te bekampen. De vierende lezing van postmodernistische ambivalentie
in modieuze kledij heeft soms de neiging om mode te beschouwen “as a redemptive
sphere that floats free of the grubby realities of money and power”.123 In A Singular
Modernity uit Jameson twijfels bij conceptualiseringen die verscheidene, evenwaardige
moderniteiten poneren.124 Hij meent dat de huidige incarnatie van het kapitalistische
systeem nog steeds één globale moderniteit tracht op te leggen met een specifieke
temporele architectuur.125 Die observatie geldt ook voor het huidige modesysteem, want
“at the same time that fashion would seem to be the datum of postmodernity, or its
generic domain, it also perpetuates the cultural logic of late capitalism, whose most
radically sustained investment is the tradition of the new”.126
Ook mijn studie illustreert hoe in het veld van de ontwerpermode journalisten zich
inschrijven in een modern tijdsregime ter verdediging van een bepaalde temporele
architectuur die op subtiele wijze de commerciële belangen ondersteunt van het veld
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van de ontwerpermode. Bovendien staat de geschreven modejournalistiek niet alleen in
deze modernistisch-georiënteerde tijdspolitiek. Ook Vogue wil aan het einde van de
twintigste eeuw de postmoderne focus in het productieveld niet erkennen, omdat het
zich ongemakkelijk voelt bij de uitdagingen aan het adres van de strikt gescheiden
temporele grenzen zoals de chronologische regulariteit van het veld die ondersteunt.127
In het gebruik van tijdscriteria bleef de geschreven modejournalistiek een
modernistische conceptie op ontwerpermode verdedigen door de postmoderne drang
naar cyclische modeverandering af te schilderen als ‘slechte’ mode of zelfs als nietmode. De bestudeerde modejournalistiek reageerde dus hevig met een constante
bezwering van praktijken en collecties die de modernistische symbolische grenzen van
de tijd niet respecteerden.

7.4 Deel twee: nawoord
Het tweede deel van het proefschrift ving aan met een analyse van het concept ‘mode’.
Ik stelde dat dergelijke studie van mode als semantische notie van belang was voor een
beter begrip van de journalistieke recensiepraktijk van high-end modieuze kledij, omdat
‘mode’ zich vertaalt in de concepties of kaderwerken die journalisten hanteren bij de
recensie van collecties. Hoofdstuk vijf zette uiteen dat het modeconcept vaak gelinkt
wordt aan de idee van het moderne, voornamelijk vanwege een gedeelde temporeel
verwerpende structuur. Volgens de idee van mode-als-modern beschouwt men het
heden (het modieuze) als anders en beter dan het verleden (het ouderwetse). Temporele
grenzen zijn hier strikt gescheiden. Mode wentelt zich in een vergankelijkheid waarin
het verleden steeds verworpen (of doorwerkt) wordt, opdat de volgende verschijning
van het modieuze-als-andere zich kan tonen.
De hele onderzochte periode lang vertalen modejournalisten de modernistische
interpretatie van het concept ‘mode’ in hun recensiepraktijk. De modepers beschouwt
modieuze kledij, die zich niet of onvoldoende inschrijft in de idee van een
vergankelijkheid en die telkens vraagt om iets anders-dan-voorheen, als kledij die, in
het ergste geval, buiten de grenzen van de mode valt of die ‘slechte’ mode
representeert. In de context van een postmodern modelandschap legde de geschreven
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modejournalistiek sterker de nadruk op de idee van (ontwerper)mode-als-modern.
Bovendien diepte hoofdstuk vijf uit dat de moderne verwerpende structuur van mode
inherent politiek is. Deze (tijds)politieke natuur vertaalt zich in de recensiepraktijk.
Door, onder andere, de strategie van faire date, streven modejournalisten een
referentiële gelijktijdigheid na waarin zijzelf én het veld van de ontwerpermode
steevast de toekomst representeren van het lezers- en consumentenpubliek. Kortom,
het moderne concept ‘mode’ en haar temporeel verwerpende structuur ligt mee aan de
basis van wat journalisten beschouwen als de legitieme ontwerpermode.
Hoofdstuk vijf beschreef hoe in de veranderende betekenis van ‘mode’ tijdens de
vroege moderniteit het concept steeds meer geassocieerd werd met de moderne
semantiek van het individu. Mensen worden niet meer gemaakt tot sociaal erkende
personen door hun kledij. Veeleer drukt modieuze kledij de persoonlijke identiteit uit
van de drager en (later) van de maker (5.3). Die semantische ontwikkeling gebeurde in
het moderne tijdsregime waar de modejournalistiek voor het eerst het licht zag in de
embryonale systemische productie van modieuze kledij. De conceptie van mode-alsmodern, die de geschreven modejournalistiek ook aan het einde van de twintigste eeuw
gestaag bleef verdedigen door bijvoorbeeld ontwerpers aan te sporen kledij te
presenteren die hun persoonlijke identiteit en stijl uitdrukken, haakt in op dit
modernistische begrip van een individu dat ‘vooraf’ gaat aan de kledij die hij of zij
draagt of ontwerpt.
Hoofdstuk zeven illustreert hoe journalisten gescheiden temporele grenzen
verdedigen. Een van de motieven hiervoor was ongetwijfeld de bedreiging door de
moderne erkenning van het belang van de ontwerper-als-autonoom-individu.
Journalisten halen, bijvoorbeeld, vaak aan dat bij de cyclische modepraktijk simpelweg
ideeën van andere couturiers worden overgenomen, zonder dat er een eigen stempel op
wordt gedrukt. Ontwerpen met een ‘herinnering aan’ het (eigen) verleden behoudt
echter zowel de modernistische drang naar verwerping van het modeverleden door
‘doorwerking’ als de modernistische notie van het autonome individu dat creëert
binnen het kader van zijn of haar ‘diepe kern’ of persoonlijkheid. Weer is het de
uitdaging van de postmoderne dominantie in het veld die een hevige journalistieke
verdediging van het modernistische kader uitlokt. In een seizoen waar historische
revivals welig tierden, bejubelde NYT de collectie van Hussein Chalayan, omdat hij een
collectie de catwalk opstuurde “as personal and brilliant as it gets. He didn’t look to
history books or vintage rags for inspiration. It all came out of his head”.128 Enkel door zich
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C. Horyn (1999) In London, the Rebels Find Their Causes. NYT. 28 september, 15, mijn nadruk.
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niet té sterk te beroepen op het werk van voorgangers kunnen ontwerpers een
individuele stijl ontwikkelen die de mode een toekomst biedt door het met ongeziene
ideeën vooruit te duwen.
In hetzelfde modernistische kader past de journalistieke obsessie om de
oorspronkelijkheid van een modestijl of –element te traceren. Want wie wil weten of
een ontwerper een persoonlijke stijl heeft en wie zich die blijft ‘herinneren’, moet
immers de modegeschiedenis grondig kennen. In sectie 4.2.3.2 illustreerde ik hoe in de
laatste twee decennia van de onderzoeksperiode journalisten steeds meer gingen
verwijzen naar de oorsprong van een stijl in hun recensies. Chronologische taal stond
voorop in de praktijk waarin de geschreven modejournalistiek collecties en hun
ontwerpers voornamelijk (impliciet) op een negatieve manier afschilderde. In NYT
twijfelde Bernadine Morris aan de collecties in Parijs:
Instead of searching for a new fashion idiom for the 1990's, they are reworking the
past. Edwardian cutaway jackets, soft cocoon-shaped coats of the style that
flourished from about 1910 to 1930, and the kind of slinky evening dress that
dominated the silver screen in Hollywood's golden age were offered for the next
decade.129

Het belang van het criterium ‘oorspronkelijkheid’ houdt echter ook een ander doel in
voor modejournalisten. De modepers wortelt haar legitimiteit in ‘modejournalistiek
kapitaal’ waarmee het zowel wil beantwoorden aan waarden uit het mediaveld als
waarden uit het modeveld. Objectiviteit en onderzoeksgeest staan centraal in de eerste
veldspecifieke kapitaalsoort, terwijl cultureel kapitaal (bijvoorbeeld kennis van de
modegeschiedenis) een belangrijk aspect van modekapitaal is (2.2). Door haar gedegen
kennis van de modegeschiedenis uitvoerig te etaleren, probeert de modejournalistiek in
kwaliteitskranten te appelleren aan zowel het culturele luik van modekapitaal als aan de
waarden van de ‘serieuze’ journalistiek.130 Die bevinding blikt vooruit naar het derde en
laatste deel van het proefschrift. De bestudeerde modejournalistiek ontwikkelde aan het
einde van de twintigste eeuw een nieuwe intellectuele conceptie van ontwerpermode.

129
130

B. Morris (1989) At Paris Shows, Shorter was Better. NYT. 28 maart, 10.
Merk op dat het gebruik van chronologie als dateringsmiddel dat gevoel van ‘objectiviteit’ opwekt.
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Deel drie: Van stof tot nadenken

I don’t care what they do, as long as it’s on the front
page.
Bernard Arnault, 20001

Het veld van de ontwerpermode evolueerde van een interesse in de materiële productie
van high-end mode naar een meer imagogerichte productie (H3). De geschreven
modejournalistiek ondersteunde de bijhorende conceptiewijziging door vanaf de jaren
zeventig steeds minder evaluatiecriteria te gebruiken die dergelijk materieel kader in
rekening brengen, zoals ‘functionaliteit’ en ‘vakmanschap’ (H4). De tanende legitimiteit
van mode-als-materiële-productie liet echter heel wat ruimte om tot een ander begrip
van legitieme mode te komen. Tijdens de jaren tachtig begon een nieuw
interpretatiekader van ontwerpermode te circuleren in bepaalde modepraktijken van de
prȇt-à-porter en in de journalistieke recensies over deze collecties. In high-end
modeontwerp en high-end modejournalistiek ontstaat de idee dat ontwerpermode een
intellectueel proces weerspiegelt, waarbij ontwerpers eerst abstracte ideeën bedenken
en die vervolgens uitdrukken in de kledij die ze ontwerpen (4.2.3.4). Het achtste en
laatste hoofdstuk van dit proefschrift bekijkt, onder andere, hoe de bestudeerde
modejournalistiek vanaf het einde van de twintigste eeuw de materiële conceptie van
ontwerpermode afzet tegen een intellectueel betekeniskader. De geschreven
modejournalistiek draagt bij tot die intellectuele conceptie door te stellen dat aan het
einde van de twintigste eeuw een onderscheid “between clothing and high fashion,

Bernard Arnault is de CEO van het luxeconcern Luis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) dat verschillende
modehuizen bezit, zoals Dior en Givenchy. B. Arnault (2000) The Economist. Geciteerd in: Kawamura (2004), 86.
1
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between the stuff we wear and the ideas that challenge and inspire us” noodzakelijk is
om legitieme ontwerpermode te bepalen.2

2

C. Horyn (2010) Moving Toward the Main Arena. NYT. 27 januari: E8.
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Hoofdstuk 8
Materialiteit en intellectualisering in geschreven
modejournalistiek

8.1 “Clothing and high fashion”: materiële en intellectuele
concepties van ontwerpermode
De afgelopen zes decennia legde de recensiepraktijk van de high-end modejournalistiek
steeds meer nadruk op de waarderende component (4.2.1). De hedendaagse
beoordelingspraktijk is meer dan voorheen gericht op interpretatie en evaluatie. Het
recensiegebeuren in de naoorlogse periode wordt dan weer gekarakteriseerd door
uitvoerige descriptie. Die observatie wordt bijvoorbeeld bevestigd door de
gedetailleerde beschrijvende aandacht die journalisten tot en met de jaren zestig gaven
aan de materiële aspecten van de ontwerpermode (8.1.1). Vooral de eigenschappen van
de stoffen en de coupes in collecties werden uitvoerig beschreven. Journalisten
reflecteerden in hun recensies dus de dominante materiële veldconceptie van
ontwerpermode, zowel door het gebruik van verantwoordingscriteria als functionaliteit
en vakmanschap, als door hun beschrijving van ‘stoffelijke’ aspecten van
modeproductie.
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8.1.1 Van stof tot nadenken
“It is but a matter of days until the curtain lifts on coming fall and winter styles. Once
again the question of hemlines, silhouette, colors and fabrics will be uppermost.”1 Met
die aankondiging zette Lucie Noël de toon voor de recensies van het hautecouturewinterseizoen. Twee weken later woonde ze het defilé van Jean Dessès bij op een
warme zomeravond. Meer dan een uur lang paradeerden mannequins in de nieuwe
creaties op de binnenplaats van het couturehuis. In haar recensie probeerde Noël met
zorg de eerder gestelde vraag te beantwoorden.
The “Lasso” and the “Kite Line” are key themes in the Desses collection. Fullness is
whipped into a spiral, forming a lasso-like effect, or wraps without any evident
drape. The Kite is achieved by folding the fabric in a variety of ways like a paper
kite. This is used mainly in skirts. Another point of interest is a novel widening of
shoulders through sleeve treatments, with gaping fabric at the shoulder or
cornucopia in the front. [---] Desses depends on his skilled cut and technique
relies on beauty of fabric for effect. Fabrics include, for day, moiré, wools and silks,
corded bengalines, ottomans; brocades in black and gold, white and silver; metal
and Pastel shot taffeta, plain chiffon, net and lace. For daytime crepe and taffeta
are teamed, also velvet and taffeta. Face cloth, carpet wools, jersey, checks, plaids
and plain woolens in soft weaves are shown for day. Velvets step into the picture
with plain Lyons types prevailing for afternoon and cut velvets for evening. An
off-black range includes eggplant, deep greens, blues, browns, fawn and wine.2

Bovenstaand citaat illustreert heel wat aspecten van hoe journalisten in de
naoorlogse periode een gedetailleerde beschrijving geven van de materialiteit van
ontwerpermode. Journalisten bespreken uitvoerig de gebruikte stoffen, noemen
materialen bij naam, beschrijven de visuele kenmerken van stoffen (kleur, patroon,
schijn) en vermelden met veel technische vakkennis de coupe(s) of silhouet(ten) in de
collectie. Journalisten waren ook in staat stoffen te herkennen uit een wijd gamma aan
mogelijke materialen en stofmengelingen. Zo herkende Lucie Noël het verschil tussen
“Lyon velvet” en “cut velvet” in haar eerder geciteerde recensie van de Dessès-collectie.
Een IHT-modejournalist schreef in een samenvatting van de couturecollecties in Parijs:
We have reached the final stage of the fashion openings. […] There has been a
wealth of ideas, new silhouettes, new themes, a variety of treatments in line,

1
2

L. Noël (1949) Fashion News in Paris. IHT. 20 juli, 7.
L. Noël (1949) Paris couture shortens skirts, favors slimmer silhouette. IHT. 5 augustus, 5.
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fabrics, new colors, new contrasts. A new feeling of surface interest in fabrics must
not pass by unnoticed. Let it be said here that whether silk, wool or novelty weave,
luxury brocade or handloomed weave is in question, the big news lies in the
texture. Many of the fall coats owe their interest to the fabric— whether a sleekfinished, duvetine-faced cloth (duvetine is Rodier’s copyrighted property), or one
of the many reversible woolens with a light-colored or plaid facing. Cut, of course,
plays its part, but very little cutting up of the woolen is necessary or desirable, as
it would only detract from the beauty of the material.3

Verder beschreven journalisten het materiaalgebruik voor verschillende
gelegenheden en vermeldden zij vaak de productieplaats, het productieproces en de
praktische eigenschappen van de stoffen. In 1949 informeerde Noël lezers over de
productiehuizen die de stoffen voor de wintercollectie van couturier Charles Montaigne
maakten: “Basket weaves, dotted wools, beautiful French weaves come into the picture
from all the best-known wool houses, Lesur, Moreau, Rodier, Meyer, Dormeuil, Dumas
and Maury.”4

Figuur 10 De gebruikte stoffen in couturecollecties met vermelding van de stoffenfabrikant.5

Anoniem (1949) Summary of the Fashion Openings. IHT. 25 augustus, 7.
L. Noël (1949) Fath retains slender sheath but adds spurts of fabric. IHT. 9 augustus, 5.
5
Anoniem (1950) Premier defilés de printemps. L’officiel de la couture et de la mode de Paris. 335-336, pp. 72-73.
3
4

249

Journalisten beschreven ook of de gebruikte stoffen in collecties handig zijn in
gebruik, bijvoorbeeld in het kader van het toenemende luchtverkeer. De collectie van
Eleonora Garnett “keeps the problem of traveling in mind when designing and tries to
make with the least weight possible”.6
Tijdens de jaren vijftig en zestig maakten synthetische stoffen opgang in
ontwerpermode.7 Journalisten besteedden uitvoerige aandacht aan zowel het potentieel
als de mogelijke teleurstelling van die nieuwe ontwikkeling. In 1960 “[a]rtificial fibers,
such as Tergal, Crylor, Rhodianyl and Ramie ribbon, all contribute to the knitwear
news”.8 Ze prezen de functionaliteit van deze nieuwe materialen, bijvoorbeeld in
mannenkostuums: “There are new and improved wash and wear blends, and more
garments are constructed to take the complete machine cycle eliminating the
bothersome drip-dry.”9 Maar ze rapporteerden ook dat Italiaanse ontwerpers “feel that
synthetic fibers will never completely replace natural materials, which they find are
easier to work with, drape bigger and wear better”.10
De high-end modejournalistiek getuigde dus van een gedetailleerde aandacht voor de
materialen van de mode, voor de functionele aspecten van materiaalkeuze en voor de
vereiste technische kennis om vakkundig met stoffen en silhouetten om te gaan. Het
vakmanschap van couture bleef vaak verborgen in de kleding en de presentatie van de
kledij (3.2). De bestudeerde recensiepraktijk plaatste het belang van technische
modevaardigheden echter in de schijnwerpers in het kader van de materiële conceptie
van ontwerpermode (4.2.2.2). 11
Bovendien eisen journalisten frequent dat ontwerpermode het lichaam van de drager
flatteert (4.2.2.1). Die lichaamsgebonden interpretatie van het criterium ‘schoonheid’
wijst op een cruciaal aspect van de materiële conceptie in de naoorlogse
recensiepraktijk. Journalisten verwachten immers dat ontwerpermode alle
lichaamstypes flatteert, ook dat van de kleine vrouw bijvoorbeeld. Cardin beantwoordt
niet aan die verwachting, wat hem een negatieve bemerking opleverde: “This pouchy

E. Senigallia (1960) Italy fashion shows, opening Wednesday, draw many foreign buyers. IHT. 17 januari, 6.
R. Blaszczyck (2008) Producing Fashion: Commerce, Culture and Consumers. University of Pennsylvania Press:
Philadelphia, 6-7.
8
L. Noël (19 60 ) Oh, for Paris fashion prose! IHT. 11 februari, 6.
9
Anoniem (1959) Report on men’s wear. NYT. 26 april, 5.
10
Senigallia (1960), 17 januari, 6.
11
Bijvoorbeeld, in de zomer van 1950: “Madeleine Vramant has the answers. Her experienced technique solves
every problem, whether cut, fabric or color”. Anoniem (1950) Paris couture shortens skirts, favors slimmer
silhouette. IHT. 5 augustus, 5.
6
7
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suit, chic as it was, would make a small woman no more shapely than a bun.” 12 Het
materiële journalistieke betekeniskader, dat in de naoorlogse periode de dominante idee
van ontwerpermode als materiële productie ondersteunt, bestaat dus zowel uit
descriptieve als evaluatieve componenten waarin de thema’s van materiaalgebruik,
vakmanschap, functionaliteit en lichaamsgebonden schoonheid centraal staan.
De afgelopen zestig jaar is het belang dat de high-end modejournalistiek hecht aan de
exacte benaming van stoffen en aan de beschrijving van de visuele aspecten van
materialen enorm gedaald. In hoofdstuk vier observeerde ik de tanende legitimiteit van
verantwoordingscriteria zoals vakmanschap, functionaliteit en (lichaamsgebonden)
schoonheid. Samen wijzen die bevindingen op een sterke delegitimatie van de materiële
conceptie van de natuur en functie van ontwerpermode aan het einde van de twintigste
eeuw.

Figuur 11 Beschrijving van stoffen en de visuele
collectierecensies, NYT en IHT (1949-2010).

aspecten

van

materialen

in

De gewijzigde opleidingscontext van NYT- en IHT-modejournalisten de afgelopen
decennia draagt daar ongetwijfeld toe bij. De journalisten die schrijven voor
kwaliteitskranten eind twintigste, begin eenentwintigste eeuw behaalden immers

12

P. Peterson (1959) Fashion Trends Abroad. Paris: Fall Collections Off and Running. NYT. 28 juli, 5.

251

universitaire diploma’s of schreven veeleer voor cultuurpublicaties. Dat kan erop wijzen
dat de huidige modejournalisten de technische kennis missen om gedegen te
rapporteren over de materialiteit van ontwerpermode. Hun naoorlogse collega’s
bezaten die materiële technische kennis vaak wel. Zo studeerde Carrie Donovan, die
later voor NYT zou schrijven, in 1950 af aan de Parsons School of Design in New York. Op
dat ogenblik stoomde die school technisch-georiënteerde ontwerpers klaar voor een
carrière in mass fashion. Cathy Horyn, die tot voor kort voor NYT schreef, behaalde een
masterdiploma journalistiek aan de gerenommeerde Northwestern University in de
Verenigde Staten.13 Men kan dus verwachten dat modejournalisten vandaag hun beroep
uitoefenen met een andere achtergrondkennis, waardoor de technische en materiële
aspecten van de ontwerppraktijk uitvoerig bespreken hen minder aanspreekt.14
De dalende legitimiteit van dit betekeniskader vertoont bovendien een homologie
met de interesses van het lezerspubliek. In de naoorlogse periode speelden NYT- en IHTmodejournalisten met gedetailleerde informatie over stoffen en coupes immers in op de
wijdverspreide imitatiepraktijken waarin de haute couture model stond voor alle andere
vormen van modieuze kledij. Lipovetsky merkt op dat tijdens de jaren vijftig in
Frankrijk, bijvoorbeeld, zestig procent van de vrouwen high-end mode thuis kopieerde of
naaisters inhuurde om dat te doen.15 Datzelfde geldt voor Duitstalig Europa.16
Tussen de referentiejaren 1949-1950 en 1959-1960 daalde de journalistieke nadruk op
de stoffen van de ontwerpermode reeds. Die daling kan worden verklaard door
bijvoorbeeld de beginnende opkomst van de ready-to-wear- en boutique-collecties in die
periode (3.3). In de latere twintigste eeuw resoneerde dat technisch materiële kader

Tijdens de eerste referentiejaren bezaten de modejournalisten van NYT en IHT meestal geen diploma op
universitair niveau, maar vanaf de late twintigste eeuw wel. Voor NYT: Gloria Emerson (1957-1960/1964-1968)
behaalde geen diploma, Carrie Donovan (1955-1963/1977-1993) had een opleiding als professionele
modeontwerpster, Ginia Bellafante (1999-2004) studeerde aan Columbia University, Cathy Horyn (1990-2014)
behaalde een master journalistiek aan Northwestern University, Guy Trebay schreef eerder voor Andy
Warhols Interview-magazine. Voor IHT: Margeret Oltman was een professionele schaatsster en mannequin
(1949-1950), Lucie Noël was de dochter van een Russische stoffenfabrikant (1936-1961), Eugenia Sheppard ging
naar Bryn Mawr College (1947-1966), Hebe Dorsey studeerde aan de Sorbonne in Parijs (1959-1987), Suzy
Menkes studeerde geschiedenis en Engels aan Cambridge University (UK) (1988-2014).
14
Het verschil tussen de vermelding van de exacte benaming van stoffen en de visuele aspecten van
materialen neemt af gedurende de onderzochte periode (2009-2010 uitgezonderd). Die bevinding steunt ook
de idee van een verminderde kennis over technische modeaspecten in de high-end modejournalistiek. Om de
visuele aspecten te bepalen, zoals kleur, is namelijk minder technische achtergrondkennis vereist.
15
Lipovetsky (1994), 56.
16
M. Szeless (2002) Burda Fashions: A wish that doesn’t have to be wishful thinking: Home-dressing in Austria,
1950-1970. Cultural Studies. 16(6), pp. 848-62.
13
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minder bij een lezerspubliek dat, bijvoorbeeld door de lager geprijsde ready-to-wearontwerpermode, niet langer financieel genoodzaakt was om couture te kopiëren. Zo
blijken in de Verenigde Staten de technische kledingvaardigheden inderdaad
substantieel gedaald de voorbije decennia.17 Bovendien maakte de opleidingscontext van
modeontwerpers tijdens de laatste decennia van de twintigste eeuw een ontwikkeling
door die technische vakkennis soms minder ging waarderen (3.3). ‘Conceptuele
modescholen’, die vanaf eind jaren zeventig ontstonden, verdedigden de visie die
ontwerpermode als artistieke praktijk of als medium voor kritische reflectie
beschouwde. Dat leidde ertoe dat men moest inboeten aan technische vaardigheden.18
Hoofdstuk drie spitte uit hoe, met de erkenning van ready-to-wear-mode als legitieme
ontwerpermode, de dominante veldfocus op mode als materiële productie vanaf de
jaren zeventig zich verlegde naar imagoproductie. Vanaf de jaren tachtig vond in die
context een nieuw journalistiek betekeniskader ingang, namelijk een ‘intellectuele
conceptie’. Voor ik dit kader verder uitdiep en illustreer, vestig ik de aandacht op een
specifieke ontwerppraktijk die mee de impuls gaf tot dergelijk journalistiek frame.
Vanaf het begin van de jaren tachtig zag voornamelijk het modeveld in Parijs hoe
heel wat buitenlandse (bijvoorbeeld Japanse, Belgische en Britse) ontwerpers
doorbraken die vaak opgeleid waren in conceptuele modescholen.19 Modeonderzoekers
beschreven het werk van die ontwerpers als ‘conceptueel’ op basis van de formele
gelijkenissen met de conceptuele benadering in de kunsten, 20 al vestigde de conceptuele
kunst zich twintig jaar eerder dan de ‘conceptuele mode’. De modecollecties en
presentaties van ‘conceptuele’ ontwerpers belichten dezelfde soort ideeën als
conceptuele kunst, bijvoorbeeld kunstreflexieve en sociopolitieke ideeën. 21 Hun werk
reflecteert over de staat van het huidige modesysteem door conventionele opvattingen
over onder meer schoonheid, vrouwelijkheid, en vakmanschap aan te kaarten,22 terwijl
het ook in debat treedt met maatschappelijke ontwikkelingen buiten het modeveld.
Bijgevolg kan men de nieuwe ontwerppraktijk aan het einde van de twintigste eeuw
begrijpen in een bredere artistieke context: na de hoogdagen van de conceptuele kunst

J. Collins (2002) Mapping a global labor market: Gender and skill in the globalizing garment industry. Gender
& Society. 16: 921-940 (934).
18
McRobbie (1998), 48.
19
Kawamura (2004).
20
Clark (2012), 67.
21
E. Schellekens (2007) The Aesthetic Value of Ideas. In: P. Goldie en E. Schellekens (red.), Philosophy and
Conceptual Art. Oxford: Oxford University Press. Pp. 71-91 (76).
22
Kawamura (2004), 125-149.
17
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tussen 1965 en 1975 was zowel het in vraagstellen van (de opvattingen van) de
kunstwereld als een politiek geëngageerde houding diep doorgedrongen in de visuele
kunsten.23
Clark concludeert dat conceptuele mode zou kunnen bestaan zonder de productie
van een object.24 Die observatie scherpt de analogie met conceptuele kunst verder aan,
omdat ook daar dematerialisatie en de focus op abstracte ideeën centraal staan.25 Clarks
stelling doet bijvoorbeeld denken aan de bekende uitspraak van Sol LeWitt dat in
conceptuele kunst de uitvoering van het werk maar een bijkomstigheid is.26 Het is de
idee die steeds primeert omdat die appelleert aan cognitieve functies (mind). Naar
analogie met de conceptuele benadering in de kunst, waar de idee koning is, 27 zou bij
conceptuele mode de abstracte ideeën die ontwerpers willen uitdrukken meer
gewaardeerd worden dan de materiële uitwerking die de ideeën krijgen in hun kledij of
modepresentatie.28

R. Laermans (forthcoming) Dance beyond ‘the human’: Thinking through recent developments in
contemporary dance. In: R. Laermans. Moving together: Making and Theorizing Contemporary Dance.
Amsterdam: Valiz.
24
Clark (2012), 74.
25
In de introductie tot Philosophy and Conceptual Art definiëren Peter Goldie en Elizabeth Schellekens de
moeilijk te omvatten notie ‘conceptuele kunst’ als “[c]onceptual art aims to remove the traditional emphasis
on sensory pleasure and beauty, replacing it with an emphasis on ideas and the view that the art object is to be
‘dematerialized’”. P. Goldie en E. Schellekens (2007) Introduction. In: P. Goldie en E. Schellekens (red.),
Philosophy and Conceptual Art. Oxford: Oxford University Press. pp. i-xxi (xii). Steiner benadrukt voor de
conceptuele kunst de intensifiëring van het reeds tanende belang van schoonheid in moderne kunst.
“Conceptual Art made an attempt to restore the edge to avant-garde aesthetics by depriving its audience not
only of ornamental and female beauty, but of all beauty beyond ideas as such”. W. Steiner (2002) Venus in Exile:
The Rejection of Beauty in Twentieth-Century Art. Chicago: University of Chicago Press, 116.
26
S. LeWitt (1967) Paragraphs on Conceptual Art. In: A. Alberro en B. Stimson (red.) Conceptual art: A critical
anthology. Cambridge: MIT Press. pp. 12-16 (12).
27
P. Wood (2002) Conceptual Art, Movements in Modern Art. Londen: Tate Publishing, 33.
28
Dit proefschrift is niet de plek om een gedegen analyse te bieden van de analogie die modeonderzoekers zien
tussen conceptuele mode en conceptuele kunst. Ik wil echter kort aanhalen dat zowel nieuwe benaderingen in
de modegeschiedenis (Troy, Evans) en de sociologie van de mode (Crane, Aspers) de opvatting delen dat een
simpele gelijkschakeling van kunst en mode op basis van een klassieke (kostuum)historische tendens tot de
focus op stilistische aspecten voorbijgaat aan enkele belangrijke structurele verschillen die veel te maken
hebben met de contemporaine verstrengeling van artistieke en commerciële doelen in het modesysteem.
Want “although two phenomena look alike, it does not mean that they are the same thing” (Evans 2013: 6). Die
bedenking bij de projectie van conceptuele mode op de eigenschappen van conceptuele kunst impliceert
echter niet dat actoren in het modesysteem geen gebruik kunnen maken van de evaluatieve componenten die
verbonden zijn met een identificatie met conceptuele kunst.
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De journalisten van NYT en IHT waren erg lovend over die nieuwe ontwerppraktijk in
het eerste referentiejaar dat conceptuele mode haar intrede deed in Parijs (4.2.3.4). Tot
en met 1999-2000 beoordeelden journalisten alleen conceptuele ontwerpers op basis van
de eis dat collecties een verhaal moeten vertellen en moeten getuigen van interne en
externe reflexiviteit. Bijvoorbeeld, Christian Lacroix verdiende lof “making each outfit
an intense expression of a complex idea”.29 In het laatste referentiejaar breidde de pers de
intellectuele benadering uit van ontwerpermode naar alle types van mode, ook naar de
meer conventionele en verkoopbare stijlen. Cathy Horyn bejubelde Pradas lager
geprijsde zijlijn Miu Miu, omdat de collectie
was making a fairly simple but profound comment about who has the right to say
what is tasteful and pretty, and who doesn’t. In themselves, the knee-length silk
dresses […] are exhilarating. […] these largely happy clothes express a clear
reading of the uncomplicated way a lot of young and ambitious women view
fashion and the media.30

Suzy Menkes prees de collectie van de meer commercieel-georiënteerde ontwerper
Ralph Lauren voor de re-interpretatie van denim werkkledij als een sociopolitieke
kritiek op de maatschappelijke groep die de financiële crisis startte in 2008:
Sure, wear your smart banker’s jacket but don’t forget the sweat of genuine labor
— that was the piquant story that came through. And Mr. Lauren is not wrong.
While so many designers have seemed to ignore the bell tolling for hypercapitalism, the designer seemed sensitive to changing times.31

Geleidelijk aan verspreidde de idee zich dus in de recensiepraktijk dat alle ‘goede’
ontwerpermode de cognitieve capaciteiten van het publiek moet aanspreken, zowel op
intern reflexief als op sociopolitiek niveau. Aan het begin van de twintigste eeuw was de
journalistieke eis tot een intellectuele ontwerpermode gemeengoed geworden. In het
kader van de verdere discussie van de doelen van intellectualisering is het belangrijk te
onthouden dat ook, en zelfs vooral, in recensies van ready-to-wear-collecties journalisten
menen dat ontwerpermode een intellectuele praktijk is (Figuur 12 Appendix I).

S. Menkes (1999) Art or Apparel? Paris Asks the Couture Question. IHT. 22 juli, 20, mijn nadruk.
C. Horyn (2010) The Closing Flourish Is the Campy Kind. NYT. 8 oktober, 16, mijn nadruk.
31
S. Menkes (2009) Ralph Lauren: Back to Work! IHT. 18 september, 10.
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8.1.1.1

Het dieptemodel

Naar aanleiding van de eerdere vergelijking tussen mode en de conceptuele
benaderingen in de kunsten, is het interessant dat modejournalisten van NYT en IHT aan
het einde van de twintigste eeuw vinden dat de abstracte ideeën van een intern en
extern reflexieve mode voorafgaan aan de materialisatie van die ideeën in kledij en
presentaties. Bovendien zijn het ook die ideeën die het meest gewaardeerd moeten
worden, menen journalisten. De high-end modejournalistiek maakt een hiërarchisch
onderscheid tussen de materiële aspecten van mode(kledij) en haar ideële aspecten.
Dergelijk onderscheid is de modetheorie niet vreemd op abstract niveau.
Bijvoorbeeld, Barthes’ analyse van het modesysteem is gestoeld op het verschil tussen
materiële kledij en ideële mode. Mode genereert volgens hem culturele en sociale
betekenissen die vervolgens in de materiële drager ‘kledij’ worden gevat.32 Barthes gaat
echter voorbij aan de historische contextualisering van die scheiding in modetheorie.
Leila Kinney brengt het geconstrueerde verschil tussen mode en materiële drager terug
op het theoretische modewerk van Baudelaire, dat fungeert als het eerste werk in het
esthetische discours waarin mode gescheiden wordt van kledij. 33 Door te stellen dat
mode symbool staat voor de efemere zijde van de moderne theorie van schoonheid, en
door mode een plaats te gunnen in zijn esthetische theorie, plaatst Baudelaire mode op
een ander, ‘hoger’ niveau dan de materiële drager. Hoewel die scheiding al lange tijd
gemeengoed is in modetheorie, kreeg de idee van dergelijk onderscheid pas in de latere
twintigste eeuw een plaats in het discours van de high-end modejournalistiek.
In de vroege referentiejaren beschouwden modejournalisten de realiteit van
ontwerpermode als bestaande uit stoffen, levende lichamen en vakkundige technische
kennis. Aan het einde van de twintigste eeuw hechtten journalisten minder belang aan
dergelijke materiële conceptie, want ‘goede mode’ “lift them [clothes] beyond body
coverings, imbuing them with higher intellectual meaning”.34 In NYT stond Ginia Bellafante
weigerachtig tegenover het werk van jonge ontwerpers in Londen, omdat
[t]hey want to show you all the innovative things you can do with a leg o’mutton
sleeve or a draped piece of fabric and a pin. They are like figure skaters, so intent

Voor een gelijkaardig argument in meer hedendaagse modetheorie, zie Kawamura (2005).
L. Kinney (1994) Fashion and Figuration in Modern Life Painting. In: D. Fausch, P. Singley, R. Elkhoury en Z.
Efrat (reds.) Architecture: In Fashion. New York: Princeton Architectural Press. pp. 270-313.
34
C. White (1999) Suiting Up Men in Gentle Armor. NYT. 17 januari, 1, mijn nadruk.
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on executing one triple axel after another that they forget that the judges dole out
two scores, and only one is based on technique.35

In dezelfde recensie wijst de journaliste echter op een andere, meer gewaardeerde
score, namelijk het belang van intellectualisering. Zo weet Hussein Chalayan de juiste
snaar te raken met een collectie waar modellen, begeleid door een Bulgaars koor, het
meubilair op de catwalk, onder andere de overtrekken van vier armstoelen en een
koffietafel, veranderden in schortjurken en een hoepelrok.
He is a one-man think tank, a philosopher and engineer, artist and showman with a lot to
say on how objects can transform but never define us. You leave one of Mr.
Chalayan’s shows feeling as you do after one of Geoffrey Beene’s. Suddenly, all the
other people who call themselves designers seem little more than stylists.36

Het is veeleer het appèl aan de cognitieve functies van ontwerpermode die dit type
van modieuze kledij kwaliteitsvol maakt. Zo vraagt Suzy Menkes zich af:
What is it about Prada that sets her light years ahead of the rest? It is the thought
process - the way she appears to embrace the current world, so that the mind’s eye
sees the new President Barack Obama in the long slim silhouette and the Russian
oil mongers in the studded boots, although there is never an overt suggestion of
these realities. The shows, therefore, become intensely political, yet, when broken down
to a sweater, a shirt or a tough-man bag, are just offering enticing modern fashion.
When it comes to ideas, Prada is certainly not running on empty.37

Bovenstaande citaten illustreren dat journalisten de huidige hiërarchische relatie
tussen de materialiteit van ontwerpermode en de ideeën die erachter schuil gaan,
uitdrukken aan de hand van een specifieke retorische techniek: de taal van diepte en de
bijbehorende connotatie van ‘ernst’. Journalisten projecteerden de gepercipieerde
scheiding tussen idee en materialiteit op het hiërarchische verschil tussen diepte en
oppervlak(kigheid). Ze maken gebruik van, wat Jameson noemt, het modernistisch
culturele dieptemodel.38 Journalisten plaatsen de materiële kenmerken van mode op het
visuele oppervlakteniveau, waardoor ze erin slagen om het onderscheid te benadrukken
met ‘goede’ high-end mode die “an underlying message” uitdrukt,39 opdat “the thinking

G. Bellafante (2000) In London, Executing Triple Axel Jumps. NYT. 20 februari, 6.
Ibidem, 6, mijn nadruk.
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S. Menkes (2009) Prada: Strong, striking, sinister. IHT. 20 januari, 14, mijn nadruk.
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Jameson (1984), 61.
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behind it [the clothes] was unburdened”.40 Ze ijveren ervoor dat ontwerpers “bring depth
to bare-bones fashion”.41 Dat doet men door maatschappij- en systeemkritische ideeën
uit te drukken. Suzy Menkes oordeelde positief over de collectie van Sophia Kokolosaki
die een verband legt met de actualiteit in haar geboorteland en de bredere ecologische
beweging. De kledij “meant to resemble a burning forest. These vistas of Greece’s
countryside and a covert reference to last summer’s fires gave depth to a collection”.42
Maar Luella Bartley sloeg de bal mis, omdat “there was not much depth to this take on an
early 1960s woman”.43
De retoriek van het dieptemodel is bovendien verbonden met de modernistische idee
van het autonome (artistieke) subject dat zijn of haar ‘diepe kern’ of wat zich afspeelt in
zijn of haar mind uitdrukt of naar de oppervlakte brengt.44 Volgens de journalisten van
NYT en IHT zijn modeontwerpers inderdaad modernistische subjecten die moeten weten
hoe ze een collectie op een concept baseren en hoe ze dat concept vervolgens moeten
uitdrukken in kledij.45 Journalisten brengen dus de idee van het autonome ‘diepe’
subject in verband met de notie van expressie en “a whole metaphysics of the inside and
the outside”.46 Menkes meende dat “Mr. Kane’s viewpoint […] was to savor for its outward
prettiness and to ponder for its interior vision”.47 Ook in een recent interview baseerde
Menkes haar argument weer op dergelijke scheiding:
a truly creative designer does not just loll about looking at old movies and copy
the clothes. I remember asking Christian Lacroix why he had reintroduced the
purse with a handle – this was in a period when satchel shoulder bags were all the
rage. His reply was, “I saw a piece of driftwood on the beach and it transformed in
my mind into a bag.48

Ik concludeer dat journalisten bij de promotie van een visie op modeontwerp als
intellectuele praktijk een modernistische binariteit van diepte en oppervlak(kigheid)

C. Horyn (2009) Raf Simons refuses to retreat. NYT. 28 februari, 24, mijn nadruk.
C. White (1999) Now, Every Man a Sportsman. NYT. 12 januari, 8, mijn nadruk.
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S. Menkes (2010) A generation in the 'Green' Zone. IHT, 9 maart, 9, mijn nadruk.
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S. Menkes (2009) Innocence and broken dreams. IHT. 22 september, 11.
44
Jameson (1984), 63. Zie ook V. Burgin (1986) The End of Art Theory: Criticism and Postmodernism. Palgrave:
Macmillan; S. Gablik (1986) Has Modernism Failed? Londen: Thames and Hudson.
45
C. Horyn (2000) Couture Days: Saint Laurent’s Perfect Score. NYT. 1 juli, 1.
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Jameson (1984), 61. “[E]xpression is itself closely linked to some conception of the subject as a monad-like
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47
S. Menkes (2010) Christopher Kane’s Flora. IHT. 23 februari, 13.
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hanteren waarin de materialiteit van mode het onderspit delft. Dat betekent echter niet
dat de aandacht voor de materiële aspecten van ontwerpermode volledig verdween uit
de high-end ontwerppraktijk en uit de high-end recensiepraktijk.

8.1.1.2

Een bereflecteerde materialiteit

Clark observeert dat conceptuele ontwerpers vaak de materialiteit van kledij
benadrukken in hun kritische ontwerppraktijk.49 Het traditionele vakmanschap van de
coutureproductie is bijvoorbeeld een van de aspecten die conceptueel-georiënteerde
ontwerpers vrij letterlijk durven blootleggen.50 In de postmoderne cultuur waarin men
deze ontwerpers vaak plaatst,51 brengen zij de materiële constructie van modieuze kledij
aan de oppervlakte. Dat aspect van de ontwerppraktijk zou men kunnen interpreteren
als een postmoderne fascinatie voor praktijken die diepte vervangen door oppervlak.52
Wanneer modejournalisten aan het einde van de twintigste eeuw de stoffen, coupes
en de relatie van modieuze kledij tot het levende lichaam van de drager toch bespreken,
gebeurt dat op maat van het dieptemodel. In het proces van de intellectualisering van
mode, draagt de bestudeerde modejournalistiek bij tot de idee dat ook de stoffelijkheid
van ‘goede’ modieuze kledij een site voor intellectualisering wordt. De waardering van
de bestudeerde modepers gaat uit naar een bereflecteerde materialiteit, niet naar de
stoffelijkheid zoals de modepers die voorheen besprak.
Het is niet verrassend dat, omdat modieuze kledij steeds een belichaamde praktijk
betreft waarbij levende lichamen de ontwerpen dragen op de catwalk en op straat,53 de
relatie tot het levende lichaam (en tot de conventionele interpretaties van schoonheid,
vrouwelijkheid en mannelijkheid die hiermee verband houden) 54 een van de uitgelezen
sites wordt voor de intellectualisering van mode. Aan het einde van de twintigste eeuw
spoorden journalisten aan dat modeontwerp de relatie tussen mode en lichaam
incorporeerde in een reflexieve praktijk. Zo applaudisseerde Suzy Menkes in 2009 voor

Clark (2012), 69.
Bijvoorbeeld, het werk van het Belgische modehuis Maison Martin Margiela wortelt haar ontwerppraktijk
sinds aanvang in het letterlijk naar buiten keren van het materiële productieproces van kledij door de naden
aan de buitenkant zichtbaar te maken. Zie, onder andere, Gill (1998); Vinken (2005).
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een collectie van Mario Schwab omdat zijn werk de silhouet beschouwde als
“interpretations of expansion” van de vormen van het menselijke lichaam.55
Bovendien mogen ontwerpers van de high-end modejournalistiek niet lukraak een
stof kiezen, als zij tot de ‘goede mode’ gerekend willen worden. Steeds is een ‘diepe’ en
‘bereflecteerde’ verantwoording vereist. Suzy Menkes vroeg bijvoorbeeld “surely a
narrative in the designer’s mind to explain the vivid pink or green crystals”.56 In NYT
onderscheidt Cathy Horyn de jonge ontwerper Altazurra van zijn collega’s omdat hij een
weloverwogen keuze maakte voor specifieke materialen waarmee hij een idee wil
uitdrukken.
A number of designers this season are showing jackets that combine two or three
different materials — fur and wool, say. […] But the motive […] seems to be to lend
novelty to an otherwise basic garment. […] The difference with Mr. Altuzarra’s clothes
— belted, close-to-the-body suits in black boiled wool with shoulders or fronts of
glossy black goat hair — is that the choices feel more considered. He’s not just making
a collage. Mr. Altuzarra used Frankenstein stitching on many of the pieces, in part to
suggest the feeling of things coming apart.57

Wanneer aan het einde van de twintigste eeuw de aandacht uitging naar de
materialiteit van ontwerpermode, construeerden journalisten ‘goede’ mode als een
doordachte keuze voor specifieke materialen, coupes en technieken waarmee
ontwerpers probeerden te reflecteren op thema’s, die zowel binnen als buiten het
productieveld van de mode liggen. In die zin was het veeleer de ‘achterliggende’
gedachte die de journalistieke aandacht trok. Voorheen was dergelijke
geïntellectualiseerde omgang met materialiteit niet noodzakelijk om van kwaliteitsvolle
ontwerpermode te spreken. De scheiding tussen de ideële natuur van mode en de
materiële natuur van kledij was immers nog niet zo sterk doorgedrongen in de
beoordelingspraktijk van de high-end modejournalistiek.

8.1.1.3

Conclusie: van stof tot nadenken

De voorbije zes decennia ondersteunde de high-end recensiepraktijk – in haar beweging
van een materieel naar een intellectueel frame om de natuur en functie van
ontwerpermode ‘correct’ te begrijpen – de bredere wijziging in het modeveld van

S. Menkes (2009) Print perfect. IHT. 24 februari, 16.
S. Menkes (2009) Christian Lacroix: Cheers and a Few Tears. IHT. 9 juli, 14, mijn nadruk.
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materiële productie naar symbolische productie. Die intellectualisering van
ontwerpermode raakte aan het einde van de twintigste eeuw overigens wijder verspreid
door andere kritische discoursen. Zo droegen de explosie van de modewetenschap en de
toenemende interesse in mode van de (mode)museumwereld de voorbije twee decennia
bij tot een meer reflectief discours over het fenomeen mode (8.2).58 Toch suggereert het
onderzochte recensiemateriaal dat NYT- en IHT-journalisten in de uitwerking van het
dieptemodel meer aanleunen tegen het intellectuele discours dat de kunstwereld eerder
doorvoerde, dan dat zij dit nieuwe betekeniskader in detail uitwerken. Door
bijvoorbeeld op vrij algemene wijze te refereren aan de discussie van externe
maatschappelijke ontwikkelingen in modeontwerp (op gendervlak, ecologie etc.) brengt
de geschreven modejournalistiek weinig diepgang in het modernistische dieptemodel
(8.2 en 8.3).
Deze sectie stelde dat de journalistieke recensiepraktijk ook de stoffelijkheid van
modieuze kledij in het discours van intellectualisering betrok. Op de valreep van de
twintigste eeuw verschoof de focus in ontwerpermode van de ‘waardering van stof’ naar
‘de legitimiteit van nadenken’. Tijdens dat proces gingen zij, voor het oordeel van ‘goede
mode’, ook de stof zelf een bereflecteerd karakter toedichten. De bestudeerde modepers
hanteerde een specifieke retorische techniek om de scheiding tussen materialiteit en
intellect in de verf te zetten, namelijk de taal van diepte en oppervlak(kigheid).
De vraag dringt zich op waarom de beoordelingspraktijk dergelijke retorische
strategie fervent toepast. Die vraag stelt zich des te meer omdat de intellectualiserende
praktijk in het bestudeerde modeschrijven terugkeert naar een modernistisch
denkpatroon in een overheersend postmoderne modecultuur waarin dergelijke
binariteiten geproblematiseerd worden. Voor ik die vraag beantwoord, is het nodig een
blik te werpen op de (journalistieke) erkenning van commercialiteit in high-end mode.

8.1.2 Commerce: van ontkenning naar erkenning?
De nieuwe modecultuur van de laattwintigste eeuw kondigde aan dat de toenemende
erkenning van ‘ontwerpermode als big business’ op til was. De focus op imagoproductie,
op afgeleide, goedkopere modeartikelen, en op een organisatie van het veld waarin

Voornamelijk in een Angelsaksische, Scandinavische en Nederlandse context doet de modewetenschap het
goed. De academische studie van mode is de voorbije twee decennia aan een opmars bezig wat zich uit in de
institutionalisering van het veld in opleidingen en specifieke tijdschriften. Meer over (mode)musea en de
erkenning van het belang van modieuze kledij als museumobject leest men in sectie 8.2.
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luxeconglomeraten modehuizen overnamen wezen in die richting (3.3).
Modeonderzoekers bevestigen dat high-end mode vandaag erkenning krijgt vanwege die
commerciële bloei.59 “[T]he strong growth and the commercial successes of the designer
fashion industry since the early 1990s are likely to have bolstered public recognition of
luxury fashion as a serious business instead of a fancy playground for frivolous females”.60
In een postmoderne modecultuur die commercialiteit omarmt, mist ontwerpermode de
erkenning als een legitieme ‘hogere’ cultuurvorm. Voornamelijk de commerciële
aspecten van de ontwerpermode worden met de vinger gewezen.61 De sterke
verstrengeling van het massaproductie-segment met het beperkte ontwerpersegement
maakte productiemode aan het einde van de twintigste eeuw tot hét materiële en
symbolische product dat de scheiding tussen de bijbehorende waarden van
commercialiteit en artistieke kwaliteit (met commerciële Verneinung) in vraag stelt
(2.1.5 en 3.3).
Bovendien toont het werk van Baumann op gebied van filmproductie aan dat de
ontwikkeling van een legitimerende ideologie in de vorm van een kritisch interpretatief
discours bijdraagt aan een stijgende culturele of artistieke valorisatie van een specifieke
cultuurvorm.62 Janssen meent echter dat de journalistieke critici van (high-end)
modeproductie er niet in slaagden dergelijk intellectueel en kritisch discours te
ontwikkelen.63 Hoewel er baanbrekend werk over dat thema bestaat,64 onderzocht de
modewetenschap amper de opvattingen van modejournalisten over de idee van high-end
mode als business. Omdat er bovendien een gebrek aan longitudinale gegevens over de
inhoudelijke wijzigingen in de modejournalistiek bestaat (H2), is er ook geen kennis
beschikbaar over langetermijnopvattingen over de commerciële erkenning of
ontkenning van ontwerpermode bij modejournalisten.65 Volgende sectie biedt een

Tungate (2005), 4. Tungate wees op het economische succes van de modeindustrie die wereldwijd instaat
voor een omzet van 1 triljoen dollar. In het Verenigd Koninkrijk is de modeindustrie economisch vandaag
even belangrijk als de telecommunicatie-industrie en de voedselindustrie. British Fashion Council (2010) Value
of the British Fashion Industry. Geraadpleegd op 5 januari 2014.
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discussie over een mogelijke wijziging van commerciële erkenning en koppelt de
bevindingen aan het (tanende) belang van materialiteit in de high-end recensiepraktijk.

8.1.2.1

De ontkenning van commerce (...-1970): ondersteuning van het veld in
modejournalistiek

Vandaag beschouwt men ontwerpermode veelal als een commerciële praktijk. Ook het
veld zelf omarmt deze status. Nieuwe modegeschiedenissen tonen aan dat vanaf het
prille begin van de systemische productie van modieuze kledij ook de couture een
belangrijk zakelijk aspect herbergde, zoals de jacht op illegitieme kopijen van
ontwerpen illustreert (H3).
Toch merkte ik op dat vele couturiers actief een artistiek imago wilden creëren dat
afstand nam van commerciële interesses (3.2). Ze hingen bijvoorbeeld een beeld op van
de ontwerper als ‘autonoom genie’. De verstrengeling van het economische met het
artistieke, dat in zekere mate steeds tot de aard van ontwerpermode behoorde, zorgde
niet voor een spanningsloze dynamiek tussen commerciële en artistieke waarden.
Kortom, de coutureproductie van het begin en midden van de twintigste eeuw deelde de
opvatting niet dat ontwerpermode voornamelijk big business is. Integendeel,
modehistorici menen dat belangrijke groepen in het productieveld deelnamen aan een
ontkenning van het commerciële project van de mode, om zich te kunnen wentelen in
de aura van het artistieke (3.3).
Journalisten maakten in de naoorlogse periode meer gewag van thema’s die
verwijzen naar de zakelijke aspecten van ontwerpermode. Zo vermeldde men meer dan
aan het einde van de eeuw de exacte prijs van de gepresenteerde modeartikelen en
beschreef men het vereiste budget om ze te kopen (Figuur 19 Appendix I). Ook vindt
men bij de recensies van collecties uit 1949-1950 en 1959-1960 vaak een lijst met de
internationale inkopers voor luxewarenhuizen en boetieks (Figuur 12). Journalisten
beschrijven in de recensies wat inkopers zoal bestelden. Die bevindingen suggereren dat
de bestudeerde modejournalistiek de toenmalige ontkenning van het commerciële in
het bredere modeveld niet onderschreef.
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Figuur 12 Lijst van professionele inkopers aanwezig tijdens de modeweek in Parijs.66

De rapporten over zakelijke thema’s kwamen echter veelal voor in recensies van het
werk van ready-to-wear-ontwerpers of van de ready-to-wear- en boutique-lijnen van
couturiers (Figuur 13).
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Figuur 13 Beschrijving van de exacte prijs van en het vereiste budget voor aankoop van
modeartikelen in HC- en RTW-collectierecensies, NYT en IHT (1949-2010).

De high-end journalistieke recensiepraktijk in de naoorlogse periode steunt de breed
gedragen ontkenning van de commerciële aspecten van ontwerpermode door amper de
prijzen en budgetten te vermelden, althans in hun recensies over couturecollecties.
Ready-to-wear-mode daarentegen percipiëren zij op dat moment als een voornamelijk
commercieel segment. In 1969 wijst een journalist in IHT echter vooruit naar de
veranderende status van de coutureproductie in de nieuwe, imago-georiënteerde
modecultuur. “[T]here lingers still the pretense in some haute couture houses that they
are not in commerce at all.”67

8.1.2.2

De erkenning van commerce (1970-2010): tegenkanting van het veld in
modejournalistiek

Modewetenschappers menen dat de eerdere ontkenning van mode-als-commerce niet
van toepassing is op het huidige modelandschap.68 De opvatting dat mode een legitieme
artistieke praktijk is, vindt bijgevolg moeilijker ingang dan voorheen (8.2).
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Anoniem (1969) A Look back at the Paris Collections. IHT. 4 augustus, 5.
Bijvoorbeeld, Crane (2012).
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Modejournalisten blijven de eerdere negatie van het commerciële verdedigen. Waar
die ontkenning zich voorheen toespitste op couturecollecties, besteedt de high-end
modejournalistiek in de vroeg eenentwintigste eeuw amper aandacht aan besprekingen
van de prijs van en het budget voor modeartikelen in recensies van zowel couture- als
ready-to-wear-collecties (Figuur 13). Bovendien merkt men voor de laatste twee
referentiejaren dat het imago van de stad waar de collectie getoond wordt de keuze voor
een commercieel thema in de recensie niet beïnvloedt (Figuur 20 Appendix I). Immers,
net zoals ready-to-wear-ontwerpermode meer geassocieerd wordt met draagbaarheid
en verkoopbaarheid, kent de ontwerpermode uit New York een meer commercieel
imago (4.3.1). Vanaf het einde van de twintigste eeuw maken modejournalisten geen
onderscheid in de legitimiteit van de idee van mode-als-commerce. Voor alle
ontwerpermode verspreidt de high-end recensiepraktijk amper de opvatting dat het
‘correcte’ betekeniskader ingegeven wordt door zakelijke aspecten.
Daar waar de bestudeerde modejournalistiek in de naoorlogse periode de algemene
veldideologie van commerciële negatie veelal ondersteunde, biedt zij enige
tegenkanting in de context van een postmoderne modecultuur, die het belang van
commercieel succes expliciet erkent (3.3). De high-end modejournalistiek evolueert
echter niet mee en intensifieert zelfs de praktijk van de negatie van dit commerciële
kader.
Vaak articuleren journalisten deze blijvende Verneinung op een impliciete manier
door diverse retorische strategieën. Eerst is er de sterk verminderde aandacht voor de
thema’s ‘prijs’ en ‘budget’ in voornamelijk recensies van ready-to-wear-collecties. Ik
stelde verder dat journalisten veelvuldig het moderne dieptemodel hanteren dat het
onderscheid tussen diepte en oppervlak(kigheid) projecteert op de scheiding tussen
intellect en materialiteit. Dat dieptemodel is misschien wel het krachtigste, want veelal
impliciete, middel om het interpretatiekader van high-end mode-als-business in een
slecht daglicht te stellen.69

8.1.2.3

Commerce en materialiteit

De stoffelijkheid van mode boette gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw
enorm aan belang in. Modejournalisten promoten vandaag de idee van ontwerpermode
als een intellectuele praktijk, waarbij de materiële creaties het resultaat zijn van een
denkproces dat ‘achter’ het finale resultaat ligt. Door middel van de taal van het

Later in het hoofdstuk bespreek ik de link die modejournalisten leggen tussen ontwerpermode en meer
legitieme kunstvormen (8.2).
69
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dieptemodel suggereert de modejournalistiek dat in high-end mode het intellect en de
ideeën primeren boven de stoffelijkheid van modieuze kledij, boven de lichamen die
deze kledij dragen, boven de coupes en stoffen, en boven de technische vaardigheden
vereist voor materiële creatie.
Doorheen de geschiedenis van het productieveld werden de commerciële aspecten
van de ontwerpermode vaak ‘gedrukt’ in de stoffelijkheid van modieuze kledij (H3). Die
print kan men bij het etiket van het modehuis vrij letterlijk nemen. Het couture-etiket
bijvoorbeeld gaf in het begin van de twintigste eeuw vaak de verschillende monetaire
waardes van modieuze kledij aan.70 Bovendien verweefde de ontwerpermode ook
commerce met materiële modeproductie door het ingenaaide productienummer.

Figuur 14 Productienummer ingenaaid in jurk van Jean-Philippe Worth. Jurk in lila zijde met
ingeweven pastelturkoois en zilverkleurig pauwenveer motief en versiering in
lintkant, 1895. Collectie Modemuseum Hasselt. Gereproduceerd met toestemming.

Tot en met de jaren zestig getuigden ook de defilés op een directe wijze van de link
tussen stoffelijkheid en zakelijke aspecten. Shows werden beschouwd als commerciële
events waar de finale creatie in al haar schitterende materialiteit getoond werd. 71 Vaak
konden klanten en inkopers onmiddellijk overgaan tot de bestelling van de getoonde
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modeartikelen. Enkel de vendeuses of mannequins kondigden de naam en prijs van het
kledingstuk aan gedurende de presentaties.72 Deze letterlijke projectie van het
commerciële op of doorheen het lichaam van de mannequins, die zoals Evans het mooi
formuleert, ‘industrieel glimlachten’,73 toont op welke manier het commerciële en het
stoffelijke in mode verbonden werden. Parkins stelt dat de materiële aanwezigheid van
mannequins in dergelijke commerciële context deze vrouwen maakte tot de uitgelezen
representatie van de zakelijke aspecten van het modesysteem.74 “Women’s physical
bodies were the vehicle upon which fashion traded. A designer needed models to show
clothing, and clients to try it on, buy it and wear it. Embodied femininity was directly
linked to commerce in this sense.”75 In een cultuur waarin couturiers vaak de
commerciële zijde van hun ontwerppraktijk wilden ontkennen, vormden mannequins
bijgevolg de ideale groep waartegen couturiers zich konden afzetten om zo een
artistieke, niet-commerciële identiteit te creëren. Kortom, de materialiteit van mode, in
stoffen en lichamelijkheid, was nauw verweven met de zakelijke aspecten van
ontwerpermode.
Journalisten van NYT en IHT bespraken in het begin van de onderzochte periode
voornamelijk in recensies van ready-to-wear-collecties thema’s die in de richting wijzen
van het commerciële. Opvallend is dat zij ook hier de business en het materiële van de
mode verweven. Bijvoorbeeld, de gedetailleerde beschrijving van de stoffen in collecties
ging vaak gepaard met de vermelding van de prijs van het getoonde modeartikel. Een
journalist combineerde de materialenomschrijving in de Rochas-collectie met een uitleg
van “the initial cost of a lampshade tiered shantung taffeta gray evening gown,
requiring 50 meters at 3,000 francs, taking 250 working hours and costing about $950”.76
En de boutique-collectie van de couturier Bruyère werd omschreven als “[t]ailored suits
(at 50,000 francs) are fitted, yet feminine, with shaped jackets and waist lines. […]
Summer dresses in light shantungs, linens or striped cotton have attractive embroidery
[…] These dresses come within the 36,000-franc bracket (just over $100)”.77 Ten slotte,
schrijft men over de Japanse ontwerpster Hanae Mori dat

Ibidem, 149.
Ibidem, 185.
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one of the most important things she has to say about the newest collection is
being told […] in the fabric […]. It is Ban-Lon, made in Japan […]. When the BanLons arrive in late August, they will sell for about $70—a far cry from the lofty, if
not astronomical, tags attached to the silks. There are, of course, exceptions. Some
of the Ban-Lon evening pants outfits, embroidered with fat ribbons of beads, do
climb to the several - hundred - dollar bracket.78

Modejournalisten maken in de naoorlogse periode enkel in ready-to-wear-recensies
veelvuldig gewag van het commerciële en van de link tussen materialiteit en het
zakelijke. In couturerecensies ondersteunt de high-end modejournalistiek de negatie van
het commerciële veelal.
Aan het einde van de twintigste eeuw verdiept de high-end modejournalistiek
dergelijke Verneinung door het gebruik van het dieptemodel dat de hiërarchie van
‘diepte’ en ‘oppervlak(kigheid)’ vertaalt naar ‘idee’ en ‘materialiteit’. De stoffelijke
aspecten van ontwerpermode zijn nauw vervlochten met de business van
modeproductie. Door de devaluatie van materialiteit in het binaire dieptemodel kan de
bestudeerde modejournalistiek op een subtiele, maar krachtige manier het zakelijke
voorstellen als een minder legitieme interpretatie van de aard van ontwerpermode. Een
conceptueel model dat journalisten toelaat om materialiteit op een minder gewaardeerd
of ‘lager’ niveau te plaatsen, stelt hen dus ook in staat de conceptie van mode als serious
business in vraag te stellen.
Suzy Menkes noteerde in 2010 dat “the LV [Louis Vuitton] designer Paul Helbers used
a Weiner Werkstätte theme to give depth to the show and added a modern touch when the
German artist Christian Schoeler painted three bags as a tribute to art students and their
customized bags”.79 Dit citaat duidt een derde manier aan waarop modejournalisten de
veldideologie tegenspreken dat contemporaine ontwerpermode voornamelijk
erkenning verdient vanwege haar commerciële successen. Het dieptemodel dat
journalisten inzetten bij het proces van de intellectualisering van ontwerpermode
ondersteunt de visie dat dit type van modieuze kledij een artistieke praktijk is of dat het
zich associeert met andere (meer) legitieme artistieke vormen. Bijgevolg verdient zij
erkenning als artistieke en culturele praktijk.
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8.2 Herkunstiging in een wereld van ontkunstiging?
yes -- wearable fashion can still be art.
Constance White, 199980

Werd high-end mode ooit volledig beschouwd als een legitieme artistieke praktijk? In
vergelijking met het huidige modeveld blijkt de ontwerpermode aan het begin van de
twintigste eeuw aanspraak te maken op een bepaalde mate van artistiek elan.
Ontwerpers identificeerden zich met of gingen samenwerkingsverbanden aan met
legitieme kunstenaars en ze namen actief deel aan een negatie van de commerciële
aspecten van hun modehuis om zo hun artistieke imago in de verf te kunnen zetten.
(3.2) Een aantal kenmerken wijzen er op dat modeontwerp in Frankrijk een graad van
artification (‘verkunstiging’) onderging aan het begin van de twintigste eeuw. Dat zou
gevolgd worden door een proces van de-artification (‘ontkunstiging’) aan het einde van
de twintigste eeuw.81
Een van de belangrijkste oorzaken van de tanende conceptie van mode als artistieke
praktijk is de recente moeilijkheid om de autonomie van de ontwerper en zijn of haar
mogelijkheid tot creatieve innovatie te vrijwaren.82 Modeontwerpers verliezen in het
nieuwe modelandschap van de laat twintigste eeuw inderdaad steeds vaker de
zeggenschap over hun eigen modehuis, waardoor hun creatief vermogen ten dienste
wordt gesteld van investeerders die vaak in de eerste plaats uit zijn op commercieel
succes (3.3).83 Ondanks de vele academische stemmen die de groeiende verstrengeling
tussen commerciële en culturele doeleinden in het hedendaagse modeveld
onderschrijven in het kader van een visie op het modesysteem als esthetische economie,
blijft de modernistische spanning tussen het culturele en het commerciële het debat
over de eventuele verkunstiging van ontwerpermode achtervolgen.
Verkunstiging is een concept dat in de hedendaagse cultuursociologie steeds meer
opgang maakt in studies die de transformatie van niet-kunst in kunst onderzoeken voor

C. White (1999) The Bad Boy of Paris Who Made Good. NYT. 19 januari, 8.
Crane (2012), 105, cursief in origineel.
82
Ibidem, 107. Zie ook: R. Shapiro en N. Heinich (2012) When is Artification? Contemporary Aesthetics. 4,
http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=639.
83
Voor een vroeg voorbeeld van het belang van het verlies van alleen-zeggenschap voor het artistieke imago
van een couturier, zie Troy (2003). Troy bespreekt het voorbeeld van Paul Poiret.
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verscheidene praktijken.84 Het concept is gebaseerd op het geloof in de superieure
waarde van kunst.85 De baanbrekers van de verkunstigingsnotie, Nathalie Heinich en
Roberta Shapiro, beschrijven artification als “het proces waardoor sociale actoren er toe
komen een object of activiteit te beschouwen als kunst, daar waar ze dit voorheen niet
deden”.86 Verkunstiging onderscheidt zich van theorieën van culturele en artistieke
valorisatie, die zich vaak baseren op een Bourdieuaans kader, omdat dergelijke studies
van de constructie van symbolische grenzen enkel de artistieke legitimatie bestuderen
die het gevolg is van een proces van verkunstiging. Het standpunt van de verkunstiging
biedt meer aandacht aan de fases die aan het statuut van legitieme kunstvorm
voorafgaan.87 Hoewel verkunstiging het postmoderne denkkader onderschrijft waarin
de grenzen tussen hoge en lage cultuurvormen worden afgezwakt, blijft verkunstiging
gestoeld op diverse modernistische opvattingen over kunst, zoals de noodzakelijkheid
van autonomie tegenover het economische.
Shapiro en Heinich beschreven verkunstiging bovendien als een overkoepelend
proces waarin verscheidene deelprocessen werkzaam zijn die samen leiden tot de
legitimatie van een specifieke praktijk of object als kunst. 88 Het argument dat
ontwerpermode in de vroeg twintigste eeuw betrokken was in een proces van
verkunstiging wordt ondersteund door die deelaspecten.
Terminologische verandering is daar een van. De creatie van een specifieke benaming
voor actoren is van belang voor het statuut van die actoren in het modesysteem.89 Met
de nieuwe scheppende in plaats van uitvoerende betekenis die de notie ‘couturier’ krijgt
in de tweede helft van de negentiende eeuw, krijgen modeontwerpers een nieuwe

Voor het belang van dit concept in hedendaagse kunst- en cultuursociologie, zie de Editor’s Introduction tot
het tijdschrift Cultural Sociology. D. Inglis, A. Blaikie en R. Wagner Pacifici (2007) Editor’s Introduction.
Cultural Sociology. 1(2), pp. 139-141. De verkunstiging-these of de link tussen kunst en tot nu toe minder
verkunstigde praktijken werd, onder andere, bestudeerd voor breakdancing (Shapiro 2004), tattoos (Kosut
2013), videospelletjes (Tavinorr 2011) en stripverhalen (Beaty 2011).
B. Beaty (2011) Comics versus Art. Toronto: Toronto University Press; M. Kosut (2014) The Artification of Tattoo:
Transformations within a Cultural Field. Cultural Sociology. 8(2), pp. 142-158; R. Shapiro (2004) The aesthetics of
institutionalization: Breakdancing in France. The Journal of Arts management, Law and Society. 33(4), Winter, pp.
316-335; G. Tavinorr (2011) Video Games as Mass Art. Contemporary Aesthetics. 9, Geraadpleegd op:
http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=616.
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definitie die het alleenrecht impliceert op modecreatie (3.1). Dergelijke creatieve
autonomie is één van de bestaansvoorwaarden voor een proces van verkunstiging.90
Bovendien werd de term ‘couturier’ beschermd door de ontwikkelende
institutionalisering van het veld. De Fédération stelde heel wat voorwaarden waaraan
ontwerpers moesten voldoen voor men zich couturier mocht noemen (3.1). Sinds 1945
worden de termen ‘haute couture’ en ‘couturier’ trouwens officieel gereguleerd en
wettelijk beschermd door de Franse overheid.91 Hoewel couturiers niet het copyright
werd verleend van hun ontwerpen, wijzen de inclusieregels van de Fédération wel in de
richting van een juridische consolidatie, die Shapiro en Heinich beschouwen als een
tweede deelproces van verkunstiging.
De individualisering van arbeid vormt een ander aspect dat leidt tot verkunstiging.92
Tijdens de negentiende eeuw verschoof de perceptie van high-end modeontwerp als een
meer collectief proces van modecreatie, waarin klant en couturier-uitvoerder soms in
samenspraak een nieuwe mode probeerden te introduceren, naar modecreatie als
geheel individuele schepping door de couturier (3.1).
Ten slotte is het voor het proces van verkunstiging van belang dat de nadruk op het
ambachtelijke verdween. Immers, als iets als kunst wil worden beschouwd, moeten de
vereiste technische vaardigheden ervoor onzichtbaar gemaakt worden.93 Hoofdstuk drie
beschreef hoe tijdens de Eeuw van de Mode het vakmanschap inderdaad op succesvolle
wijze uit het zichtbare kledingstuk werd geweerd. Tijdens de presentaties van de
nieuwste collecties lag de focus steeds op het afgewerkte modeartikel dat op
miraculeuze wijze tevoorschijn kwam door de creatieve almacht van de couturier. Dat
werd ruimtelijk vertaald tijdens de defilés. Het technische productieproces bleef
angstvallig verborgen in de backstage van het modehuis. 94 Samen met het actieve
streven naar een ‘kunstig’ imago door couturiers95 wijzen bovenstaande factoren op een
graad van verkunstiging van ontwerpermode tot en met de naoorlogse periode.
Vandaag lijkt dit proces van verkunstiging niet meer van toepassing op high-end
modeontwerp. Vanwege, onder andere, de uitholling van de autonomie van de
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ontwerper zou de huidige ontwerpermode zich inbedden in een proces van
ontkunstiging.96 Die tanende autonomie toont zich bijvoorbeeld doordat men de creatie
van modeontwerp in een huis nu soms als een teamverdienste beschouwt in plaats van
als een exclusieve, individuele verdienste van de (ingehuurde) ontwerper en
voornamelijk doordat de eis tot commercieel succes overheerst. Hoewel ik de stelling
van ontkunstiging veelal bijtreed in het licht van de beschrijving van het nieuwe
modelandschap (3.3), wil ik toch wijzen op het mogelijke, al te homogeniserende
karakter van dergelijk argument en dit om de volgende redenen.
Ten eerste kreeg de ontwerpermode, en voornamelijk de meer conceptuele
ontwerppraktijk, vanaf de laattwintigste eeuw enige erkenning vanuit de gevestigde
kunstwereld. Zo werd het werk van conceptuele modeontwerpers besproken in
kunsttijdschriften en maakte ontwerpermode haar entree in gevestigde kunstmusea en
niet enkel in specifieke modemusea.97 Toch blijft de intrede van modeontwerp in het
kunstcircuit een gecontesteerd proces. Vanuit de legitieme kunstwereld duikt namelijk
vaak de kritiek op dat mode er niet thuishoort. Weer vormt het commerciële aspect van
ontwerpermode het voornaamste bezwaar.98 De inclusie van het werk van (levende)
modeontwerpers in kunstmusea zou enkel de verkoop van de huidige collecties
promoten. De contemporaine status van ontwerpermode blijkt alvast niet volledig
doordrongen van ontkunstiging. Bovendien onderzocht de modewetenschap tot nu toe
niet hoe verschillende groepen van modeprofessionals zich verhouden tot het
ontkunstigingsverhaal. De vraag stelt zich of er zich een genuanceerder beeld aftekent
wanneer men bijvoorbeeld de longitudinale veranderingen in de opvattingen van de
modejournalistiek over de artistieke status van ontwerpermode nauwgezet bekijkt.
Bauman en Janssen onderscheiden meerdere factoren die van belang zijn om (het
geloof in) de artistieke status van een praktijk te creëren. Ten eerste wijzen ze op een
veranderde opportunity space (‘mogelijkheidsruimte’) waarin externe factoren, zoals het
ontstaan van een concurrerende praktijk, ertoe aanzetten om de beconcurreerde
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praktijk als kunst te erkennen.99 De institutionalisering van de praktijken en
werkmiddelen van actoren in een veld vormt een tweede aanzet tot een mogelijke
toenemende artistieke status.100
Verder beschouwen Shapiro en Heinich de uitbouw van een intellectualiserend
discours over een bepaald object of een bepaalde praktijk als een van de deelprocessen
bij verkunstiging.101 Ook sociologen, zoals Bauman en Janssen, die werken vanuit een
meer Bourdieuaans-georiënteerd perspectief of een productie-van-cultuur-perspectief
stemmen hiermee in.102 Hoewel de ontwikkeling van een intellectualiserend discours
over specifieke praktijken in mindere mate onderzocht werd, 103 is ook dat proces
cruciaal voor de ontwikkeling van een specifieke set van principes die de definitie van
een cultureel product als kunst verantwoorden.104 Bauman stelde bijvoorbeeld dat
tijdens de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw “an identifiable group of
symbolic capitalists”, waaronder journalisten, een nieuw intellectualiserend discours
over de Amerikaanse film ontwikkelden.105 De inhoud van film veranderde niet, stelt hij,
maar de manier waarop specifieke filmgenres gepercipieerd werden, bewoog zich in een
meer artistieke richting. Ferguson bestudeert het ontwikkelende culinaire veld in het
Frankrijk van de negentiende eeuw. Ook zij ziet een intellectualiserend discours als
cruciaal voor de ontwikkeling van ‘de culinaire kunsten’ in deze periode. Ze benadrukt
het belang van het geschreven discours in het proces van intellectualisering dat
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bijdraagt tot het aanspraak maken op een kunststatus. 106 In dit hoofdstuk diep ik de
intellectualiserende conceptie op ontwerpermode verder uit in het kader van de link
met het proces van verkunstiging (4.2.3.4 en 8.1.1).
In de naoorlogse modejournalistiek was een intellectuele conceptie van de aard en
functie van mode veelal afwezig (4.2.3.4). Bovendien stelde ik dat de toenmalige
recensiepraktijk een descriptiever karakter etaleerde waarin voornamelijk materiële
aspecten van ontwerpermode gedetailleerd aan bod kwamen (8.1.1). Die observatie
wordt bevestigd door NYT-modejournalist Guy Trebay: “First of all, what is a fashion
critic? What is that? I mean, it’s not a very developed critical discipline. It seems to me
that for decades, it was a kind of business reporting”.107 Door te verwijzen naar het
rapporterende gehalte van de vroegere modejournalistiek legt Trebay impliciet een
verband tussen descriptie en de steun voor commercialiteit. Hij vervolgt echter dat
somewhere along the line, in a very wholesome way, it evolved into getting some
critical discipline. I guess it’s like movies. In the beginning, there were no movie
critics. At a certain point in our period, fashion developed something of the
valence, culturally, that movies had.108

Trebay plaatst deze perceptiewijziging rond de eeuwwisseling. Wanneer men enkel
kijkt naar de opvattingen over ontwerpermode in de high-end modejournalistiek,109
merkt men dat dit type modieuze kledij vanaf het einde van de twintigste eeuw met een
meer evaluatieve toon beoordeeld werd, waarbij journalisten een weldoordacht verhaal
dat getuigt van interne en externe reflexiviteit hoog in het vaandel dragen. De
bestudeerde modejournalistiek hanteerde in toenemende mate een intellectualiserend
discours. Dat is van belang voor het proces van verkunstiging.110
Bovendien uiten journalisten ook op een meer directe wijze hun toenemende steun
voor de artistieke erkenning van ontwerpermode. De voorbije zes decennia brengt de
modejournalistiek in kwaliteitskranten de ontwerppraktijk steeds vaker in verband met
de meer legitieme kunsten. Enerzijds stellen NYT- en IHT-journalisten dat
ontwerpermode werkelijk een kunstvorm is en anderzijds associëren ze mode in

“These culinary texts of indirection were indispensable for the gastronomic field because they stabilized
the ephemeral culinary product within a network of nonculinary discourse and because they redefined the
culinary as broadly cultural”. Ferguson (1998), 520.
107
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toenemende mate met legitieme kunstpraktijken, met bestaande kunstwerken en met
kunstenaars (Figuur 21 Appendix I). De coutureshow van John Galliano voor Dior leidde
tot de volgende vraag: “In proving that fashion is art, is there any inadmissible
evidence? And if Britpop artists can explore the dark recesses of sexual fantasy, why not
a couturier?”111 Journalisten bejubelden ook vaak collecties die refereren aan of
inspiratie putten uit meer legitieme kunsten. Hiermee verdedigen NYT- en IHTmodejournalisten niet noodzakelijk dat ontwerpermode werkelijk een kunstvorm is,
maar ze laten dit type modieuze kledij alvast aanleunen bij de grotere culturele
erkenning van legitieme kunstvormen. Bij Jil Sander “[t]he curve of a face in vaporous
lines undulating across a shirt was an inspiration from the Japanese artist Tsuguharu
Foujita”.112 In New York verdiende de Ralph Rucci-collectie applaus:
A homage to Pina Bausch, the inspiration of modern dance, was expressed not just in
photo images of dancers, delivered as artistic patterns on long columns of dresses,
but also in the sleek pantsuits or a tiny fringed jacket over white pants that gave a
feminist jolt to Mr. Rucci’s discreet elegance. Above all, the designer radiates a
passionate commitment to every last detail — the kind of inspired delicacy that
turns fashion or dance into art.113

De opvatting dat ontwerpermode kunst is of dat het zich alleszins in hetzelfde
vaarwater bevindt als de legitieme kunsten komt opmerkelijk vaker voor in recensies
van couturecollecties. In 2009 contrasteerde Cathy Horyn de commerciële aspecten van
couture met het artistieke karakter van dit type ontwerpermode.
For at least a decade, haute couture’s prime focus has been money […] even the
young designer, pumped with notions of brand building, was encouraged to
pursue the so-called aspirational consumer. And why not? That’s where the
money was. But in high fashion […] this sort of thinking has been destructive. […]
Of course the executives, like the bankers, mistook the dream. Haute couture is
really about taste and aesthetic vision. It’s the kind of vision that Karl Lagerfeld
showed the other night at Chanel […] In that sense, couture is a lot like a novel or a
piece of music. It offers a very specific experience.114
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Figuur 15 Ontwerpermode is een kunstvorm of associeert zich met kunst in HC- en RTWrecensies, NYT en IHT (1949-2010).

In het kader van de institutionalisering van ready-to-wear-ontwerpermode als
waardige concurrent van de couture,115 en in het kader van het meer commercieelgeoriënteerde imago dat ready-to-wear-kledij nog steeds ten beurt valt, kan men
verwachten dat er ruimte ontstond voor een meer artistiek interpretatiekader van de
haute couture. De couture legt meer direct beslag op de conceptie dat ontwerpermode
een artistieke praktijk is. Dat betekent echter niet dat journalisten aan het einde van de
twintigste eeuw de ready-to-wear-mode op geen enkele manier erkennen als culturele of
artistieke praktijk. Journalisten bespreken amper thema’s die wijzen op commercialiteit
in recensies van couture- én ready-to-wear-collecties (Figuur 13). In de laatste
referentiejaren verdedigen ze het belang van een intellectueel uitdagende
ontwerpermode overigens meer voor ready-to-wear- dan voor couturecollecties (Figuur
12 Appendix I). Intellectualisering als deelproces van verkunstiging doet zich dus ook
wanneer verkoopbaarder en eenvoudiger te reproduceren collecties besproken worden,

Met de officiële inclusie van een concurrent voor de haute couture-mode in het Franse veld tijdens de jaren
zeventig onderging de ready-to-wear institutionalisering. Bovendien kan de opkomst van deze waardige
concurrent voor het couturesegment de impuls hebben gegeven tot de uitbouw van het artistieke imago van
couture-ontwerp. Zie: DiMaggio (1992) en specifiek voor mode Janssen (2006).
115
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want “yes -- wearable fashion can still be art”.116 Hiermee toont de high-end
recensiepraktijk dat het de algemene tendens om mode als big business te erkennen ook
bestrijdt in recensies van die collecties waar men een erkenning van het belang van het
commerciële net het meest zou verwachten.
Het enorme belang van het criterium ‘oorspronkelijkheid’ in de high-end
modejournalistiek van de laattwintigste eeuw verwijst naar een ander deelaspect van
verkunstiging. Melot meent dat verkunstiging ook de intrede betekent tot een discours
van de geschiedenis van de kunst.117 De vermelding van de beginpunten van stijlen steeg
enorm aan het einde van de twintigste eeuw (4.2.3.2). Modejournalisten schrijven de
ontwerpermode steeds vaker in in de geschiedenis van het eigen veld (Figuur 4). De
positieve vergelijking tussen ontwerpermode en meer legitieme kunsten impliceert
bovendien dat journalisten steeds vaker een ‘moeilijker’ of meer intellectualiserend
discours gaan hanteren dat onder andere appelleert aan de cognitieve kennis over kunst
van het lezerspubliek.118 Verder suggereert de toename van het criterium
‘oorspronkelijkheid’ dat journalisten meer aandacht besteden aan het etaleren van de
eigen kennis van de modegeschiedenis. De intellectualisering van het modemediadiscours snijdt hier door verscheidene deelprocessen van verkunstiging. Ook het
groeiende belang dat journalisten hechten aan de persoonlijke identiteit of de
individuele stempel van een ontwerper maakt deel uit van verkunstiging (Figuur 4). In
een context waarin de creatieve autonomie van de ontwerper steeds meer in vraag
gesteld wordt, beginnen journalisten steeds vaker de modernistische idee van de
ontwerper als autonoom genie te verdedigen. Ten slotte wijst de toenemende
‘onzichtbaarheid’ van het criterium van vakmanschap in recensies aan het einde van de
twintigste eeuw op een proces van verkunstiging dat de high-end modejournalistiek
nieuw leven wil inblazen (Figuur 3).119 Vandaag toont de postmoderne ontwerppraktijk
steeds vaker de technische vaardigheden en het materiële productieproces waarop zij
gestoeld is.120 De high-end modejournalistiek zwijgt echter wijselijk over dit thema, om zo
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de ontwerpermode te kunnen afschilderen als een praktijk die aanspraak maakt op een
artistiek imago.121
Kortom, deze studie toont dat alvast één groep van mode(media)-professionals de
idee blijft verdedigen van een onafhankelijke creatieve ontwerper. Bovendien wijst de
bestudeerde recensiepraktijk op het groeiende belang van verscheidene deelaspecten
van het proces van verkunstiging. Modejournalisten weren de aandacht voor het
ambachtelijke uit hun recensies, bepalen met de nodige aandacht de oorsprong van
modestijlen en associëren mode in toenemende mate met meer legitieme kunsten. Ten
slotte bevat hun recensiepraktijk ook een intellectualisering van ontwerpermode. Het
meer kritische, evaluatieve discours dat ze hiervoor gebruiken, roept op tot de interne
en externe reflexiviteit van het medium mode én interpreteert de ontwerpermode op
een meer intellectuele toon. De associatie met andere kunstvormen en de inschrijving in
de geschiedenis van modeontwerp vraagt immers een andere achtergrondkennis van de
lezer dan de technische of materiële modekennis om de recensies te vatten. Door dat
deelaspect van het intellectualiserende discours te bekrachtigen in de taal van het
dieptemodel, draagt de high-end modejournalistiek overigens op subtiele wijze de visie
uit dat de commerciële aspecten van mode minder erkenning verdienen dan haar
intellectueel uitdagende capaciteiten, die de autonome ontwerper vanuit zijn
persoonlijke ‘diepe’ kern uitdrukt in de materialiteit van mode. De geschreven
modejournalistiek werkte het dieptemodel echter niet op een erg diepgravende wijze
uit. De bestudeerde modepers onderneemt wel een poging tot herkunstiging. Immers, men
kan ook in rekening brengen dat de associatie van ontwerpermode met meer legitieme
kunsten wijst op de onzekerheid van de bestudeerde modejournalistiek over de status
van ontwerpermode (alsook over de eigen status als cultuurcriticus – 8.3). NYT- en IHTjournalisten hopen dat door de ‘kunstige’ inspiratie te vermelden de artistieke
legitimiteit afstraalt op ontwerpermode.
Ik concludeer dat men in het hedendaagse productieveld van de ontwerpermode
zowel processen van ontkunstiging en pogingen tot herkunstiging treft. Journalisten
van NYT en IHT zetten zich in voor een herkunstiging van ontwerpermode in een
grotendeels ontkunstigd modelandschap dat volgens de bestudeerde modepers

Ik herinner eraan dat wanneer de bestudeerde modejournalistiek vakmanschap bespreekt en prijst dit vaak
niet gebaseerd is op een appreciatie van de technische vaardigheden of de materiële aspecten van mode zelf,
maar wel op een waardering van de intellectuele of doordachte omgang met deze materialiteit van
ontwerpermode. (8.1.1.2)
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geteisterd wordt door de eenzijdige erkenning van het recensieobject als een
succesvolle industrie.
Deze kwalitatieve studie besteedt aandacht aan de deelprocessen die in de gevestigde
modejournalistiek wijzen op een voorbode van de mogelijke herkunstiging van
ontwerpermode. Mijn onderzoek volgt dus het kader van de verkunstigingstheorie.
Maar in tegenstelling tot de strikt beschrijvende en pragmatische oriëntatie van het
verkunstigingsonderzoek,122 richt ik me ook tot de machtsimplicaties van de betrachte
herkunstiging van ontwerpermode in high-end modemedia-discours. Vanuit een meer
kritisch perspectief laat deze studie de volgende aspecten niet buiten beschouwing: de
constructie, verdediging en afbraak van symbolische grenzen, de geraffineerde
retorische middelen die journalisten hiervoor inzetten en de doeleinden die ze hiermee
willen bereiken. Dat perspectief leidt tot de volgende sectie.

8.3 Doelen van herkunstiging en intellectualisering
Shapiro en Heinich menen dat ook het verlangen om een praktijk te legitimeren die
men onterecht ondergewaardeerd vindt, kan aanzetten tot een proces van
verkunstiging.123 Vanaf het einde van de twintigste eeuw begint de modejournalistiek in
kwaliteitskranten steeds meer verzet aan te tekenen tegen de geringe erkenning van
ontwerpermode als een artistieke praktijk of ‘serieuze’ cultuurpraktijk. De high-end
modejournalistiek betracht bewust een ommezwaai. Guy Trebay van NYT meent dat
[t]here is something slightly perverse and masochistic about applying yourself to
[fashion] and having to rehabilitate things that are considered culturally beneath regard.
That’s been the most challenging part of this for me. Because it isn’t take
seriously, and never has been taken seriously. I hope to live to see the day when it
is.124
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Modejournalisten voor andere kwaliteitskranten treden Trebay bij.125 Door een
vergelijking met kunstkritiek, geeft Suzy Menkes aan hoe een meer ‘serieuze’ kijk op
mode tot stand kan komen.
It’s very hard for publications that print fashion criticism really to take it very
seriously. [..] but in my own paper, the International Herald Tribune, I have the
chance, because of our own history, to be able to look at fashion as other critics in our
paper might look at fine arts. It’s not true in most places.126

Dit hoofdstuk illustreerde uitvoerig dat de modejournalistiek in NYT en IHT zich
vanaf het einde van de twintigste eeuw steeds vaker baseerde op een aantal
diepgewortelde modernistische opvattingen van de meer legitieme kunsten.
Ontwerpermode zou voorbijgaan aan het functionele en het ambachtelijke en zou het
publiek aanzetten tot het verschaffen van nieuwe inzichten over het modesysteem en
de bredere maatschappij.127 Naast die intellectualisering van mode verdedigden
modejournalisten ook het belang van de couturier als autonoom scheppend individu.
Door die geadopteerde opvattingen te uiten in een al even modernistische taal van
diepte en oppervlak(kigheid) bestendigt de bestudeerde modejournalistiek de link
tussen ontwerpermode en de modernistische kunstinterpretatie. Het dieptemodel laat
overigens toe op een subtiele wijze de zakelijke aspecten van de high-end mode voor te
stellen als een minder ‘correcte’ interpretatie van dit type modeproductie. Door ook een
beroep te doen op de modernistische scheiding tussen het economische en het
artistieke128 toont het intellectualiserende discours van de modejournalistiek in NYT en
IHT dat het eerste doel daarvan erin bestaat om het culturele en artistieke prestige van
ontwerpermode op te krikken.

Robin Givhan, voormalig modejournalist voor The Washington Post, stelt dat “we really need to rethink our
assumption that fashion is trivial. As we’ve seen over and over again, it is anything but trivial. It can have such
an impact on how we think of people and whole groups of people in our culture”. Suzy Menkes stemt hiermee
in wanneer ze oppert: “I’m fascinated about how fashion is so often a bell-weather for what is happening in
the world”. M. Labrague (2013) Fashion criticism – A critical view. An Interview with Robin Givhan. Fashion
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Als modemedia-professionals bekleden deze modejournalisten een positie in zowel
het productieveld van de ontwerpermode als het mediaveld. NYT- en IHTmodejournalisten bestendigen hun posities door bewust afstand te nemen van factoren
die zij als een dreigende belemmering beschouwen voor de kritische journalistieke
capaciteit. De commerciële aspecten van ontwerpermode vormen het grootste gevaar.
Ik haalde verscheidene voorbeelden aan die illustreren hoe NYT- en IHT-journalisten in
het begin van de eenentwintigste eeuw zich bewust afzijdig proberen te houden van het
commerciële circus van de mode (2.2.2.2). De gecreëerde afstand tot het zakelijke wordt
nog versterkt doordat de high-end modejournalistiek zich distantieert van het
commerciële in de recensiepraktijk.
Het is cruciaal om vanuit een Bourdieuaans geïnspireerd kader op te merken dat
kritische afstand en het intellectualiserende discours dat hier op modejournalistiek vlak
mee gepaard gaat geen synoniem is voor belangeloosheid.129 Het doel van afstand
nemen tot de zakelijke dimensie wordt ook bepaald door het verlangen om de eigen
status van ‘objectieve’ en ‘autonome’ criticus, of van legitieme bepaler van de mode, te
versterken. Zo stelt Guy Trebay dat hij zichzelf eerst en vooral beschouwt als een
cultuurcriticus.130
Het imago van een ‘serieuze’ modejournalistiek in kwaliteitskranten houdt een
dubbel doel in het vizier. Enerzijds opereren deze modemedia-professionals als
vertegenwoordigers van een segment van de modejournalistiek dat al lang bestaat in
een productieveld dat in het begin van de twintigste eeuw heel wat concurrentie toeliet
op mediavlak. Internet-bloggers werden geïnviteerd in het heiligdom van de
ontwerpermode en kregen een goede plaats bij defilés. Dat leidde tot grote consternatie
bij de gevestigde modejournalisten.131 Een journalist voor GQ liet optekenen dat
“[b]loggers are so attractive to the big design houses because they are so wide-eyed and
obsessed, but they don’t have the critical faculties to know what’s good and what’s
not”.132 De gevestigde modejournalistiek beschouwde deze nieuwe digitale concurrenten
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dus al snel als de ultieme groep om zich van te distantiëren. Zo komen deze modemediaconcurrenten van pas bij het creëren van een meer cultureel hoogstaand elan voor de
gevestigde modejournalistiek (in kwaliteitskranten). Er wordt bloggers verweten dat zij
geen ‘serieuze’ en kritische modejournalistiek brengen vanwege de commerciële
verstrengeling met het productieveld. Suzy Menkes getuigt:
[t]he one thing that concerns me is how aware bloggers are of the fact that the
fashion world, and especially the corporate brands, set out to influence people. […]
one-quarter of all Twitters are now “professional” people, with half to two-thirds
of those pros either representing a company or a particular person. In other
words, this is not the fresh, spontaneous commentary it started off as.133

Menkes vervolgt en wijst impliciet op de eigen positie als ‘intelligente’ commentator.
I don’t really go around with my nose in the air saying that I want to offer refined
fashion criticism. I just get on with my job. But I must admit that I am not wowed
by commentaries in the blogosphere. You have to read gazillions of responses to
find a rare intelligent, articulate and illuminating comment.134

Modehistorica Valerie Steele bevestigt Menkes’ observatie en koppelt die op directe
wijze aan het gebrek aan ‘objectiviteit’ dat commerciële verstrengeling met het veld met
zich meebrengt.135 Kortom, door een eigen ‘intellectueel’ discours over ontwerpermode
te etaleren, zet de high-end modejournalistiek in op een hoger cultureel kapitaal,
bijvoorbeeld door voortdurend te verwijzen naar de historische oorsprong van stijlen.
NYT- en IHT- modejournalisten voegen elementen toe die objectiviteit suggereren om
zelf de meest legitieme bepalers van het modejournalistieke interpretatiekader te
kunnen blijven.
De bestudeerde modejournalistiek staat echter ook met één been in het mediaveld.
Daar bekleden NYT- en IHT-modeschrijvers een veel minder erkende positie als critici,
vanwege de lang bestaande pejoratieve bijklank van de oppervlakkigheid die modieuze
kledij en personen die betrokken zijn in het productiesysteem met zich meedragen
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(2.2.2.2). Intellectualisering zorgt mee voor de creatie van een eigen niche in de
modemedia. Belangrijke waarden van het journalistieke kapitaal zijn onderzoeksgeest
en objectiviteit (2.2.1). Vanuit het intellectualiserende discours probeert de
modejournalistiek in kwaliteitskranten dus ook aan legitimiteit te winnen. Enkel door
die erkenning uit het wijdere mediaveld kunnen modejournalisten zich immers
presenteren met de door hen begeerde status van legitieme cultuurcritici. De ontlening
van een modernistisch kunstdiscours voor deze intellectualisering suggereert echter dat
gevestigde modejournalisten zich nog onzeker voelen bij de geclaimde status van
cultuur- of modecritici. Toch begon vanaf de jaren negentig NYT haar modeschrijvers
aan te kondigen met de titel fashion critic. In 2006 won Robin Givhan, toen van The
Washington Post, ‘the Pulitzer Prize for Criticism’ “for her witty, closely observed essays
that transform fashion criticism into cultural criticism”.136 Dergelijke erkenning vanuit
het journalistieke veld kan een eerste voorzichtige hint zijn dat de overgang naar een
intellectuele conceptie in high-end modejournalistiek vruchten afwerpt voor deze groep
modemedia-professionals en hun recensieobject. Kortom, omdat modejournalisten twee
velden bewandelen, betrachten de ‘objectiverende’ praktijken van NYT- en IHTmodeschrijvers twee afzonderlijke ambities: meer erkenning als ‘serieuze’
cultuurjournalistiek uit de hogere regio’s van het mediaveld en een bestendiging van de
eigen positie als kritische connaisseur in het modeveld.
In het kader van een discussie over de dreiging die uitgaat van de massa aan nieuwe
digitale stemmen in het modemedia-debat, verbindt Robin Givhan de twee grote doelen
van de journalistieke beweging naar een intellectuele conceptie met elkaar, namelijk het
verlangen naar een herkunstiging en de bewerkstelliging van de eigen positie als
‘serieuze’ cultuurcritici in mode- én mediaveld:
I do think part of the role of the critic […] is to help direct that conversation.
Because I think it’s an important one. I think it’s important that fashion is
discussed with the same gravitas as we discuss, film, literature and the visual arts
but also politics and religion. For so long fashion has been isolated from that. And
I think we still require facilitators to help that along.137

De assistenten van de culturele erkenning die mode zou verdienen, beroepen zich op
kritische afstand (tot het commerciële) in een postmoderne modecontext waarin
dergelijke afstand steeds minder tot de mogelijkheden lijkt te horen. Volgens Jameson is
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een minimale esthetische afstand of de mogelijkheid om de cultuurpraktijk buiten het
bereik van het economische te plaatsen, cruciaal voor elke cultuurkritiek. 138 Net die
verbrokkelde grens tussen het culturele en het economische, tussen ontwerpermode en
mode geproduceerd op grote schaal, is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de
modecultuur van de laattwintigste eeuw (3.3).139 Journalisten trachten die toenemende
verstrengeling echter tegen te gaan in hun recensiepraktijk. Suzy Menkes getuigt over
de collaboratie van Alber Elbaz van Lanvin met H&M:
Personally, I think that what Alber Elbaz of Lanvin did for H&M […] was a pastiche
of Alber’s work with hideous cheap fabrics, etc…. But this high/low thing is a
weaselly way of taking the sting out of high-designer prices and pretending that
these are brands for “the people”.140

Men moet de versmelting van ‘hoog’ en ‘laag’ in mode dus tegengaan. Kortom, het
derde doel van het discours van intellectualisering en de retorische strategie van het
dieptemodel is het bewaken van – of misschien wel de herstelling van – de verzwakte
grens tussen beperkte en massaproductie, tussen de meer artistieke en de zakelijke
component van mode. Dat gebeurt in de hoop dat de elementen die de high-end
modejournalistiek aan het begin van de eenentwintigste eeuw als waardevol beschouwt
voor high-end mode de grens naar het populaire segment niet oversteken.

8.4 Conclusie
De voorbije zes decennia wijzigde de high-end journalistieke conceptie van mode van een
materieel naar een voornamelijk intellectueel betekeniskader. De modejournalistiek in
kwaliteitskranten veranderde haar visie op de legitieme mode van ‘stof’ naar ‘nadenken’
tijdens een proces van intellectualisering waarin ook de stoffelijkheid van mode
uiteindelijk beschouwd werd als een site voor contemplatie.
De journalistieke intellectuele conceptie maakt deel uit van een groter proces van
herkunstiging. Intellectualisering en herkunstiging zijn bovendien verbonden met het
tanende belang van materialiteit en commercialiteit. Dat illustreert het belang van het
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dieptemodel omdat die modernistische recensiestrategie toelaat intellectualisering te
koppelen aan een proces waarbij journalisten materialiteit en commerce lager
valoriseren. Concepten, ideeën en visies van de autonome, creatieve ontwerper vormen
het contemplatieve aspect van ontwerpermode dat journalisten meer waardevol achten
dan het oppervlak van de materialiteit en haar verwevenheid met commercialiteit.
Dergelijk idee van de ‘oppervlakkigheid’ van modieuze kledij is een articulatie van de
moderne semantiek van mode waarin stoffelijkheid beschouwd werd als de frivole en
snel wisselende laag die de ‘diepere’ kern van het individu uitdrukt (5.3). Jameson stelt
overigens dat het dieptemodel gekarakteriseerd wordt door de cultureel modernistische
scheiding tussen ‘zijn’ en ‘schijn’ (essence and appearance).141 De ‘achterliggende’ ideeën
die een ontwerper uitdrukt in de materialiteit van modieuze kledij genieten de voorkeur
als de essentie van ontwerpermode. Tegelijkertijd suggereert men dat commerce, door
de koppeling met materialiteit, enkel van belang schijnt in ontwerpermode. De
modejournalisten van NYT en IHT hanteren een strak modernistisch discours van de
binariteit waarmee ze steeds de betekenis ‘achter’ het oppervlak van de modieuze kledij
willen achterhalen.142
Ten slotte ontcijferde ik drie motieven voor dit modernistisch intellectualiserings- en
herkunstigingsproces. Modejournalisten van NYT en IHT willen zeer bewust het
culturele en artistieke prestige van high-end mode opkrikken. Ze doen dat echter niet
belangeloos. Zelf hebben ze ook baat bij de intellectualisering van mode.
Modejournalisten in kwaliteitskranten proberen hun erkenning als afstandelijke en
betrouwbare modecritici van de mode te bestendigen. Dat doen ze enerzijds door te
schrijven in een abstractere taal die een andere achtergrondkennis etaleert dan de
voormalige technisch materiële kennis. Anderzijds doen ze dat door dat
intellectualiserende taalgebruik tegenover de commerciële ‘bezoedeling’ van nieuwe
modemedia-concurrenten (bloggers) te plaatsen. Bovendien willen ze met die
‘objectivering’ door intellectualisering van het discours ook de goedkeuring van het
mediaveld krijgen. De versterking van de afgezwakte grenzen tussen ‘hoog’ en ‘laag’ in
ontwerpermode bepaalt het derde belangrijke motief. De huidige modejournalisten van
NYT en IHT opereren immers binnen een postmodern-georiënteerd modeveld waarin
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het ‘populaire’ commerciële en het ‘elitaire’ artistieke vrijwel met elkaar versmolten
zijn. NYT- en IHT-modejournalisten vervullen vanaf het einde van de twintigste eeuw
een oppositionele rol. Zij verdedigen immers de ‘oudere’ modernistische veldconceptie
van high-end mode als een cultuurpraktijk die aanspraak maakt op het artistieke elan.
Voor de legitimiteit van dat standpunt is het geloof in de symbolische grens tussen
‘hoog’ en ‘laag’ cruciaal.
Voor ik bespreek hoe de postmoderne verwevenheid tussen ‘hoog’ en ‘laag’ een
gevaar inhoudt voor de positie van de ontwerpermode en voor ik een belangrijk gevolg
aankaart van de journalistieke intellectuele conceptie en de bijhorende Verneinung van
het commerciële, tracht ik twee vragen te beantwoorden. Vindt men steun voor
processen van intellectualisering en herkunstiging bij andere groepen van
modeprofessionals? Hoe verhouden journalistieke collega’s uit het high-end segment van
de modepers zich hiertoe?
De intellectuele en herkunstigde conceptie van ontwerpermode in de bestudeerde
modepers stemt niet overeen met de algemeen aanvaarde opvattingen in het
productieveld. High-end mode zou een ontkunstigde status hebben in een
productiecultuur waarin expliciet nastreven van commercieel succes zegeviert.
Nochtans stelde ik dat de laatste decennia van de twintigste eeuw een nieuwe praktijk in
de mode-educatie ontstond die intellectualisering hoog in het vaandel draagt.
Bovendien bestudeerde de modewetenschap de ontwerppraktijk van ‘conceptuele
ontwerpers’ naar analogie met de formele aspecten van de concept-georiënteerde
benadering in de kunsten van de tweede helft van de twintigste eeuw (8.1.1). Ook de
legitieme museumwereld vertoont interesse in ontwerpermode.
Dergelijke modetheoretische vergelijking impliceert echter niet dat hedendaagse
ontwerpers zich noodzakelijkerwijs identificeren met (de waarden van) de meer
legitieme kunsten waarmee hun werk vaak wordt vergeleken. Het weinige empirische
onderzoek over de concepties van ontwerpermode bij hedendaagse modeontwerpers
toont dat de intellectualiserings- en herkunstigingstendens ver weg blijft. Tot en met de
naoorlogse periode profileerden couturiers zich vaak als legitieme kunstenaars (3.3 en
8.2). Zo meende Christobal Balenciaga dat “a couturier must be an architect for the cut,
a sculptor for the form, a painter for the colors, a musician for the harmony” 143. Elza
Schiaparelli plaatste in een getuigenis over haar samenwerking met kunstenaars zoals
Dali en Cocteau de idee van mode-als-kunst tegenover het zakelijke. Dergelijke
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samenwerking met legitieme kunstenaars zorgde er immers voor dat haar werk
begrepen werd buiten de realiteit van de creatie van een jurk bestemd voor de
verkoop.144 In het nieuwe postmoderne modelandschap van de eenentwintigste eeuw
stelt Karl Lagerfeld echter dat “[a]rt is art. Fashion is fashion”. 145 Vele conceptuele
ontwerpers die hun werk tonen in Parijs vereenzelvigen zich niet met het statuut van
kunstenaar.146 Ook bij ontwerpers in de Britse modesector noteert Angela McRobbie bij
aanvang van de nieuwe eeuw een focus op de zakelijke aspecten van modecreatie. Dat
suggereert een breuk met het voormalige anti-commerciële begrip van creativiteit.147
Taylor en Littleton menen echter voor dezelfde culturele context dat zowel het script
van “art-versus-money” en “money-as-validation” van belang blijft voor de
identiteitscreatie van modeontwerpers.148 Milanese modeontwerpers verzetten zich dan
weer tegen de statusverhoging die herkunstiging met zich meebrengt door de conceptie
dat high-end mode voornamelijk een cultuur van draagbaarheid moet genereren.149
Kortom, dergelijke opvattingen eisen meer onderzoek naar de vraag of het intellectuele
interpretatiekader van de gevestigde modepers andere modeprofessionals tot nu toe
beïnvloed heeft. Ontwerpers uit diverse modecentra lijken herkunstiging alvast niet al
te genegen te zijn.
Andere modemedia-professionals in kwaliteitskranten delen de intellectualiseringen herkunstigingtendens van NYT- en IHT-modejournalisten. In een studie van het
modediscours van het jaar 1996 in de Franse kwaliteitskrant Le Monde stelt Rocamora dat
ook hier de materiële en commerciële aspecten van de ontwerpermode miskend
worden, opdat de modejournalisten het recensieobject zouden kunnen voorstellen als
een artistieke praktijk. Ze schrijft dat de creaties van ontwerpers voorgesteld worden als
immateriële objecten die hun eigen stoffelijkheid overstijgen.150 Vervolgens stelt ze dat
ook die modejournalisten de kledij loskoppelen van de idee dat het objecten van fysieke
consumptie zijn.151 Dat gebeurt door een modernistisch discours waarin het model van
diepte en oppervlak zegeviert. Zo verdedigt men ook in Le Monde de idee van de
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ontwerper als autonome schepper die zich door zijn superieure mind verheft boven de
materiële modeproductie, boven de idee van mode als ambacht.152 De creatieve,
scheppende geest van de ontwerper wordt gevierd en staat in het modernistische
discours tegenover de verschillende minder gewaardeerde ‘handen’ (petites mains,
premières mains) die het ontwerp uitvoeren.153 Overigens suggereert Rocamora de
intellectualisering van ontwerpermode in deze krant:
The high fashion dress transcends its position of object to be worn in a material
life to become a sublime object of contemplation, aimed only at the gaze of the
fashion consumer turned aesthete. […] It is […] a type of experience where bodies
are denied any central role or sensual presence. They are made silent, taken over by
the activities of the mind, that of the reasoning aesthete.154

Uiteindelijk besluit Rocamora dat de modejournalistiek in Le Monde duidelijk de
ontlening van een modernistische visie op kunst illustreert.155 In overeenstemming met
mijn discussie van moderecensies in NYT en IHT, ervaren deze Franse journalisten uit de
huidige productiecontext een bedreiging van hun visie. De aanleiding is een
modecultuur die enerzijds doordrongen is van representaties van het verleden,
waardoor mode iets statisch wordt en geen vooruitgang meer boekt, en anderzijds een
modecultuur die doordrongen is van commerciële competitie.156
Kortom, vanaf het einde van de twintigste eeuw blijkt een intellectuele conceptie op
de aard van ontwerpermode een gevestigd betekeniskader van de modejournalistiek in
kwaliteitskranten. Deze vorm van modejournalistiek ontleent aan het modernistische
discours van de (visuele) kunsten onder andere het creatieve alleenrecht van de
ontwerper, een anti-commerciële houding en dematerialisatie. Kunsthistorica Wendy
Steiner typeert de modernistische kunst van de vroeg- en middentwintigste eeuw met
de idee van ‘de verwerping van schoonheid’.157 Ook in de recensiepraktijk van

Rocamora (2001), 125.
Voor het argument dat de institutionalisering van ontwerpermode aan het einde van de negentiende eeuw
zorgde voor een moderne scheiding tussen het ideële en het materiële (gesymboliseerd door de ‘handen’ die
de ontwerpen uitvoeren), kunst en ambacht, zie Lehmann (2012).
154
Rocamora (2002a), 93.
155
Deze ontlening aan het modernistische kunstdiscours toont zich overigens ook op het vlak van de ervaring
van de tijd. In Le Monde verdedigen modejournalisten ook in het moderne discours van de voortschrijdende
geschiedenis dat modeontwerp iets moet toevoegen door ofwel een complete verwerping of door
doorwerking. Rocamora (2001), 136.
156
Rocamora (2001), 134.
157
Steiner (2002).
152
153

289

hedendaagse modejournalisten moet schoonheid wijken (4.2.2.1). Steiner koppelt die
verwerping in de moderne visuele kunsten overigens aan het tanende belang dat wordt
gehecht aan de sensuele lichamelijkheid van de vaak vrouwelijke modellen voor
kunstwerken.158 De delegitimatie van de materialiteit van mode, zoals in de relatie
tussen modieuze kledij en het vrouwelijke lichaam, ontleent de high-end
modejournalistiek dus ook aan het modernistische kunstdiscours en haar ontlichaming.
Modejournalisten in kwaliteitskranten mogen de intellectualisering van
ontwerpermode verdedigen, andere modeprofessionals doen dit niet. Het huidige
productieveld van de ontwerpermode omvat dus een hybriditeit op het vlak van de
erkenning van intellectualisering en herkunstiging. De journalistieke nadruk hierop
verzet zich tegen de expliciete erkenning van ontwerpermode als een succesvolle
industrie. In het postmoderne modelandschap verzwakken de bestaande symbolische
grenzen tussen ‘hoog’ en ‘laag’ door de toenemende vervlechting van de creatieve en
commerciële aspecten van mode. Het hoofdstuk over tijdspolitiek stelde dat
postmoderne ontwerppraktijken de cultureel modernistische opvatting van mode als
temporele verwerping met strikt gescheiden tijdsgrenzen uitdagen (H7). De steeds
intensere verwevenheid van ontwerpermode en fast fashion en van commerciële en
creatieve doeleinden binnen het high-end segment heeft een gelijkaardig gevolg.
Dergelijke praktijken brengen immers de geconstrueerde aard van de moderne grens
tussen ‘hoog’ en ‘laag’, ‘elitair’ en ‘populair’ of ‘artistiek’ en ‘commercieel’ aan de
oppervlakte.
Die denaturalisatie houdt een gevaar in voor de ‘hogere’ waardering van het veld van
de ontwerpermode. Wanneer de productie- en consumentenruimte namelijk erkent dat
ook het high-end segment commercieel succes niet vreest, kan dat type van
modeproductie zich niet meer ‘boven’ andere segmenten plaatsen, maar krijgt het een
positie ‘naast’ andere types van kledingproductie. De grenzen tussen ‘hoog’ en ‘laag’
vervagen. Daardoor kan men de elementen die aan het einde van de twintigste eeuw de
culturele erkenning van ontwerpermode opkrikken volgens journalisten ook vinden in
het minder prijzige segment. Men begrijpt dus hoe de kruisbestuiving tussen het
creatieve en het commerciële in het nieuwe modelandschap de autoriteit van de
ontwerpermode uitdaagt.
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De high-end modejournalistiek probeert op verschillende manieren de modernistische
grens tussen ‘hoge, artistieke’ en ‘lage, commerciële’ modeproductie te bewaken.
Paradoxaal genoeg houdt de sterke journalistieke ontkenning van het belang van het
commerciële net een subtiele bescherming in van de economische validiteit van
ontwerpermode. In de verwoede negatie van het zakelijke schuilt een bevestiging van
het belang van commercieel succes in het high-end segment. Geïnspireerd op het werk
van Bourdieu kan men immers het volgende stellen: hoe frequenter en intenser
modejournalisten de commerciële aspecten van mode buiten de symbolische grenzen
van de (goede) ontwerpermode plaatsen, hoe meer de aandacht in dit high-end segment
gevestigd wordt op het belang van zakelijk succes.
De journalistieke bescherming van de symbolische grens tussen ‘hoog’ en ‘laag’ in
mode probeert ervoor te zorgen dat de aspecten van modieuze kledij waarvan de pers
meent dat de consument hiervoor grof geld neertelt zich enkel tot de ontwerpermode
blijven beperken. Wanneer de consument zich namelijk kan inschrijven in het
intellectueel uitdagende en het artistieke aan een fractie van de prijs van high-end mode,
valt te verwachten dat het commerciële succes van het meest prijzige segment erop
achteruitgaat. NYT- en IHT- modejournalisten schuiven het belang van
intellectualisering trouwens het meest fervent naar voren in recensies van RTWcollecties (Figuur 12 Appendix I). Vanaf het einde van de twintigste eeuw zwijgt de pers
ook in besprekingen van dat type collectie over thema’s die wijzen op commercialiteit
(Figuur 13). Hierdoor kan men vermoeden dat de bestendiging van de symbolische grens
tussen ontwerpermode en mass fashion, door een geraffineerde Verneinung van het
commerciële, een onderliggende bescherming inhoudt van de economische kracht van
ontwerpermode. Aan het einde van de twintigste eeuw bevindt dat zich immers eerder
in high-end ready-to-wear. De onderzochte modejournalistiek fungeert zo als een
surveillant van de symbolische grenzen tussen het ‘hoge, artistieke’ segment en het
‘lage, commerciële’ segment van de mode in een postmodern-georiënteerde modeveld
dat het belang van commercialiteit expliciet erkent. Net door de adoptie van de
modernistische Verneinung van het economische, ingebed in het al even modernistische
onderscheid “between clothing and high fashion, between the stuff we wear and the
ideas that challenge and inspire us”,159 beantwoordt de bestudeerde modejournalistiek
aan een element dat volgens verscheidene modewetenschappers eigen is aan het veld
van de mode, namelijk de verstrengeling van het commerciële en het culturele. In de
intellectualisering en de poging tot herkunstiging illustreert het bestudeerde
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modemedia-discours op subtiele wijze toch de gedaante van het veld van de
ontwerpermode als esthetische economie.
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Geknipt voor het moderne: algemeen besluit

Wanneer men af en toe een recensie van een modecollectie leest in de modepers, lijkt
het wel alsof modejournalisten geen set van pasklare en samenhangende criteria
hanteren voor het antwoord op de vraag wat geldt als mode en wat geldt als
kwaliteitsvolle modieuze kledij. De ene dag bejubelen ze een collectie vanwege de
persoonlijke stem van de ontwerper en de volgende dag applaudisseren ze omdat een
collectie het nodige vakmanschap tentoonspreidt. Als men echter een groot aantal
collectierecensies bestudeert over een langere tijdsperiode, merkt men enkele
(wijzigende) patronen op in de criteria die modejournalisten inzetten om hun
waardering van modecollecties te rechtvaardigen. Deze kwalitatieve studie wierp een
licht op de beoordelingscriteria waarmee de modepers (voornamelijk in
kwaliteitskranten als NYT en IHT) de dubbele symbolische grenzen van ontwerpermode
construeert.
 Bevestiging én uitdaging van veldgrenzen in een behoudsgezinde
recensiepraktijk
Het eerste deel van het proefschrift concludeerde dat de recensiepraktijk in NYT en IHT
de dominante waarden spiegelt van het productieveld van de ontwerpermode. Het
productieveld verschuift de aandacht van een materiële naar een imagogerichte
productie tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw. De bestudeerde
modejournalistiek synchroniseert de recensiepraktijk door de legitimiteit van de
gehanteerde verantwoordingscriteria te wijzigen. Vanaf de jaren zeventig brokkelt de
legitimiteit van de materiële journalistieke conceptie af. Modejournalisten gebruiken in
toenemende mate beoordelingscriteria die resoneren met een meer symbolischgeoriënteerde en imagogerichte productiecultuur. Bovendien werd met de wijziging van
een oriëntatie op materiële modeproductie naar symbolische productie aan het einde
van de twintigste eeuw een openheid gecreëerd voor de ontwikkeling van een
intellectueel journalistiek betekeniskader dat vandaag ten grondslag ligt aan de
onderzochte recensiepraktijk.
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Kortom, modejournalisten brengen op de pagina’s van NYT en IHT de omwentelingen
van een breed gedragen veldideologie discursief in de praktijk. De high-end
modejournalistiek schept erkenning voor haar recensiepraktijk door zich te beroepen
op criteria die een sterke ideologische verankering kennen in de structuren en
organisatie van het productieveld. Discours wordt immers mee gemaakt door het veld
als geheel, meent Bourdieu.1 Hierdoor richten modejournalisten de inhoud van
collectierecensies op de structuren en conventies van het veld. Door aandacht te
besteden aan criteria die ook andere spelers erkennen als belangrijk, creëren
modejournalisten, alvast binnen het modeveld, de mogelijkheid om beschouwd te
worden als legitieme bepalers van de (goede) mode. Dergelijke onderschrijving van de
dominante veldconceptie tijdens de onderzochte periode biedt alvast een breder kader
om te begrijpen waarom modewetenschappers, algemeen beschouwd, de modepers vaak
beschouwen als de spreekbuis van het productieveld. Modejournalisten zouden enkel
reproduceren zonder dat zij de bestaande visies in het veld (kunnen) wijzigen.
Voornamelijk het tweede en derde deel van het proefschrift stelden de vraag of het
discours van de bestudeerde modejournalistiek de gewijzigde veldideologieën enkel
ondersteunt of dat het de dominante concepties ook probeert te bewerken. Bourdieu en
Becker menen dat discours een uitgelezen instrument is voor sociale actie die niet enkel
reproductief werkt.2 Vooral modejournalisten die een belangrijke positie in het veld
veroverd hebben, kunnen hun recensiepraktijk gebruiken om weerstand te bieden aan
of om verandering te creëren in de ideologie van het productieveld en in de opvattingen
van het lezerspubliek. Mode(media)-discours kan tegelijkertijd reproduceren en
produceren: het kan de sociale structuren van het veld ondersteunen én een
perceptieverandering proberen te verwezenlijken.
De analyse van de recensiepraktijk duidde dat de modejournalisten van NYT en IHT de
nu dominante veldconceptie van ontwerpermode in een andere richting proberen te
duwen op het vlak van zowel het gebruik van tijdscriteria (H7) als het gebruik van een
intellectualiserend discours (H8). Vanaf het einde van de twintigste eeuw steunt de
bestudeerde recensiepraktijk de presentistische tijdservaring van het postmoderne
modelandschap níet. Wanneer men bedenkt dat regimes van de tijd, die onder andere
gearticuleerd worden in discours, elkaar ook bekampen,3 begrijpt men beter hoe
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journalistieke tijdscriteria niet noodzakelijkerwijs de dominante postmoderne
tijdservaring van het productieveld reproduceren. Aan het einde van de twintigste eeuw
verdedigen NYT en IHT-journalisten door verscheidene retorische strategieën steeds
heviger de opvatting van strikt gescheiden temporele grenzen in de ontwerpermode.
Deze scheiding is namelijk noodzakelijk voor de cultureel modernistische opvatting dat
mode op een lineaire wijze verandert waarbij er steeds iets wordt toegevoegd aan het
modeverleden door verwerping of ‘doorwerking’ van de modegeschiedenis. Bovendien
beschermen journalisten door het nieuwe intellectuele betekeniskader ook de
voormalige dominante cultureel modernistische opvatting van het veld.
Men zou kunnen stellen dat dergelijk intellectueel betekeniskader de postmoderne
veldwijziging naar een imagogerichte en symbolische productie onderschrijft. Toch
opteren journalisten in kwaliteitskranten voor een cultureel modernistische invulling
van intellectualisering en het overkoepelende proces van herkunstiging.
Collectierecensies tonen, onder andere, het belang dat journalisten hechten aan het
creatieve alleenrecht van de ontwerper, aan dematerialisatie en aan de autonomie
tegenover het commerciële. Journalisten beroepen zich overigens op een typische
modernistische retorische strategie, namelijk het dieptemodel, om de grens te bewaken
tussen ‘hoog’ en ‘laag’, ‘elitair’ en ‘populair’ of ‘artistiek’ en ‘commercieel’. Die grens
wordt sterk uitgedaagd in het postmodern-georiënteerde modelandschap waarin
journalisten zich bewegen. Vanaf het einde van de twintigste eeuw toont de
recensiepraktijk dus door bepaalde verantwoordingscriteria de verandering aan naar
een dominante symbolische productie van het veld zonder dat modejournalisten in
kwaliteitskranten de postmoderne attitudes onderschrijven (ten aanzien van,
bijvoorbeeld, de ervaring van tijd, materialiteit en de verstrengeling van het culturele
en het economische) die vaak met deze veldomwenteling geassocieerd worden.
Kortom, in lijn met het argument van Becker en Bourdieu, meen ik dat de geschreven
modejournalistiek in kwaliteitskranten de dominante veldopvattingen zowel uitdaagt
als bevestigt. Op de vraag of de bestudeerde recensiepraktijk de gangbare visie op
legitieme mode ook probeert te wijzigen, antwoord ik dus affirmatief. Voornamelijk
vanaf het einde van de twintigste eeuw tracht de high-end modejournalistiek een ‘ouder’
cultureel modernistisch gedachtegoed te verdedigen in een overwegend postmoderne
modecultuur die moderne symbolische grenzen problematiseert. Die bevinding
bevestigt de hedendaagse hybride status van het veld van de ontwerpermode (2.1.5),
omdat het bijvoorbeeld zowel praktijken en denkkaders omvat die het modernistische
lineaire denkkader van modeverandering proberen te bewerkstelligen als praktijken en
denkkaders die dergelijke modeverandering trachten te ontmijnen.
In de verdediging van de moderne symbolische grenzen van de ontwerpermode toont
de modejournalistiek in kwaliteitskranten haar behoudsgezinde attitude. Bourdieu
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herinnert er aan dat gevestigde spelers in een cultuurveld de dominante waarden en
opvattingen kunnen uitdagen en een ander betekeniskader als legitiem naar voren
kunnen schuiven.4 Tegelijkertijd kan men echter ook verwachten dat deze gevestigde
professionals opteren voor een strategie die de machtscompositie van het veld laat voor
wat het is.5 Vanaf het einde van de twintigste eeuw combineert de modejournalistiek in
NYT en IHT deze twee elementen. Zij streeft een wijziging na in het dominant
postmoderne kader van de ontwerpermode, maar dan wel vanuit het behoudsgezinde
doel de bestaande status te vrijwaren van het veld én van zichzelf als legitieme bepaler
van de symbolische grenzen van de mode. Bovendien laat de pertinente uitdaging die
postmoderne ontwerppraktijken, opvattingen en de opkomst van nieuwe modemediaconcurrenten bieden aan de vroegere modernistisch-georiënteerde ideologie van het
hele productieveld het voorzichtige argument toe dat de behoudsgezinde
wijzigingsdrang van de onderzochte modejournalistiek zelfs een heropbouw probeert te
bewerkstelligen van een sterk cultureel modernistisch fort dat de al jaren durende
aanval op haar muren maar moeilijk doorstaat.
 Doelen van de onderzochte recensiepraktijk
Niet alleen de retorische strategieën die NYT- en IHT-modejournalisten hanteren,
dragen een modernistisch jasje van strikt gescheiden grenzen. Een belangrijk doel van
de verdediging van het cultureel modernistische gedachtegoed in de recensiepraktijk,
namelijk de subtiele bescherming van het commerciële succes van het high-end segment
van de modeproductie, teert ook op dergelijke scheiding. Ik stelde dat NYT- en IHTmodejournalisten op een duidelijke manier afstand nemen van de commerciële
inmenging van het productieveld in de recensiepraktijk, wanneer ze bijvoorbeeld zelf
geïnterviewd worden (H2). De journalistieke beoordelingspraktijk getuigt echter van
een meer geraffineerde creatie van afstand tot het zakelijke, door bijvoorbeeld de
tendens tot intellectualisering.
Ik herinner er aan dat NYT- en IHT-modejournalisten zich vooral in recensies over
RTW-collecties beriepen op de strategie van de negatie van het belang van economisch
succes voor ontwerpermode.6 Wanneer men het bredere veldimago van RTW-

Bourdieu (1991), 125.
Ibidem, 239.
6
Voornamelijk in deze recensies oordeelden ze bijvoorbeeld op basis van intellectualisering (en de
bijbehorende devalorisatie van de relatie tussen stoffelijkheid van modieuze kledij en commercialiteit). Vanaf
het einde van de twintigste eeuw hulden zij zich ook hier in stilzwijgen over thema’s die wijzen op
4
5
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ontwerpermode als commercieel-georiënteerd segment (ten opzichte van couture) in
rekening brengt, wijst de fervente verdediging van een cultureel modernistisch
gedachtegoed in deze recensies net op een subtiele bescherming van het commerciële
succes van ontwerpermode. Door te doen alsof ze niet doet wat ze doet, probeert de
modejournalistiek in kwaliteitskranten op spitsvondige wijze de commerciële successen
van de ontwerpermode te bewaken.7 Zo tracht de high-end modejournalistiek ervoor te
zorgen dat de meer artistieke, meer intellectuele en meer toekomstgerichte waarden,
waarvoor het publiek de ontwerpermode aan het einde van de twintigste eeuw zou
moeten erkennen, niet buiten de grenzen treden van het beperkte productieveld.
De modejournalistiek in kwaliteitskranten wijst in haar modernistische ontkenning
van het belang van zakelijk succes dus op het statuut van het veld van de
ontwerpermode als esthetische economie. Vervolgens kan het lijken dat de onderzochte
recensiepraktijk toch aansluit bij de vandaag dominante postmoderne insteek van het
veld die dergelijke erkenning van modeproductie als esthetische economie duidelijk in
het vizier neemt. Er blijft echter gelden dat modejournalisten in kwaliteitskranten de
postmoderne houding van het productieveld niet onderschrijven. Ze opteren immers
voor een subtiele vrijwaring van commercieel succes door de bescherming van een
cultureel modernistisch gedachtegoed waarin een anti-commerciële houding centraal
staat. Het contrast tussen de subtiele modernistische (door Verneinung) bescherming
van zakelijk succes in de geschreven modejournalistiek en het expliciete
postmodernistische (door erkenning) etaleren van commercialiteit – bijvoorbeeld in een
imagocultuur die luidruchtig bevestigt dat de plundering van het modeverleden voor de
creatie van het net-iets-andere tot groot economisch succes leidt – wijst in dat kader
dus op een niet-ondersteunende houding die de onderzochte modepers inneemt
tegenover de gangbare opvattingen in het bredere productieveld.
Ook de verdediging van de eigen positie ‘voor’ op alle (media)concurrenten in de
bepaling van de legitieme mode is een belangrijke betrachting van de behoudsgezinde
recensiestrategie. De rivalen van de gevestigde modejournalistiek kunnen zowel uit de
(nieuwe) modemedia komen als uit de consumptieruimte. Vervolgens kan men de vraag
stellen of NYT- en IHT-modejournalisten als culturele intermediairs werkelijk een brug
(willen) bouwen tussen productieveld en consumptieruimte. Keith Negus wijst op het
belang van meer onderzoek naar hoe culturele intermediairs de symbolische grenzen

commercialiteit (Figuur 12 Appendix I en Figuur 13). Bovendien bespraken journalisten stellig het belang van
een toekomst-georiënteerde modeproductie in recensies van RTW-collecties (4.2.3.3, Figuur 9 Appendix I).
7
Bourdieu (1993a), 74.
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van een cultuurveld mee vormgeven. Voornamelijk de bedenking dat een culturele
politiek mogelijk is op de plek waar het productieveld en de consumentenruimte elkaar
lijken te raken, dwingt tot meer analyse van de vraag of en hoe ook culturele
intermediairs deelnemen aan de machtsaspecten van de culturele praktijk.8 Negus
vermoedt dat intermediairs hun toegang tot cultuurindustrieën soms gebruiken om
bestaande symbolische grenzen te bestendigen die de huidige machtsposities in een
veld verzekeren.
Deze studie suggereerde dat, bijvoorbeeld naar aanleiding van de groeiende
chronologische gelijktijdigheid tussen productieveld en consumptieruimte (van
bijvoorbeeld de descriptie van modecollecties), journalisten van NYT en IHT een afstand
proberen te scheppen tot de lezer-consument door het evaluatie- en interpretatieluik
van de recensiepraktijk op te drijven. Door zich bovendien te identificeren met een
meer intellectueel en ‘serieus’ discours over ontwerpermode en die identiteit te
contrasteren met de ‘onkritische’, want commercieel bezoedelde, nieuwe modemedia
(met vertegenwoordigers die vaak rechtstreeks opstaan uit de consumptieruimte)
neemt de geschreven modejournalistiek meer afstand tot potentiële concurrenten. De
onderzochte modepers probeert koste wat kost de gids en leermeester te blijven voor de
bepaling van de legitieme mode. Deze observatie suggereert steun voor Negus’ stelling
van een blijvende afstand tussen productieveld en consumptieruimte en onderstreept
dat alvast één segment van een groep van culturele intermediairs uit de modewereld
een culturele (tijds)politiek handhaaft waardoor men weerwerk probeert te bieden aan
de huidige groeiende toenadering tussen de twee domeinen.
Dergelijke toenadering kan namelijk een gevaar inhouden voor de toonaangevende
positie van het veld van de ontwerpermode en voor de legitieme bepalers van de
symbolische grenzen van het veld, namelijk dat high-end mode één van de opties wordt
waaruit mensen kunnen kiezen wanneer ze een referentiekader willen voor hun
kledingkeuzes. Ik herinner eraan dat de temporele regulariteit van het modesysteem
een cruciaal middel is om te suggereren dat het productieveld ook modieus ‘voor’ loopt
op de consument (H6). Wanneer dergelijke chronologische structuur dus uitgedaagd
wordt, zoals nu het geval is in een modelandschap waar versnelling de toon zet,
ondervindt de wereld van de ontwerpermode meer moeite om zich op te stellen en te
legitimeren als hét referentiepunt voor alle andere vormen van modieus kleden. De
postmoderne uitdaging van de conceptie van andere, strikt gescheiden symbolische

K. Negus (2002) The Work of Cultural intermediaries and the enduring distance between production and
consumption. Cultural Studies. 16(4), pp. 501-515 (513).
8
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grenzen van de mode, zoals het onderscheid tussen artistiek en commercieel, leidt tot
hetzelfde gevolg. Het productieveld van de ontwerpermode kan zo haar imago van de
‘ultieme norm op modevlak’ verliezen.
Door verscheidene retorische strategieën zet de onderzochte modepers zich in om de
eigen referentiepositie en die van het productieveld te bewerkstelligen. Voornamelijk in
de hedendaagse modecontext, merkt men dat journalisten in kwaliteitskranten deze
retorische tactieken pertinenter hanteren. De grote strijdlust die modejournalisten
(impliciet) tentoonspreiden in hun recensiepraktijk door middel van het cultureel
modernistische gedachtegoed verdient de aandacht. Dergelijke discursieve
journalistieke praktijk toont namelijk niet enkel dat het hedendaagse modesysteem niet
homogeen postmodern is qua veldideologie, maar suggereert ook dat men
modejournalisten in kwaliteitskranten kan beschouwen als (minder erkende) politieke
subjecten.
 Geknipt voor het moderne
Ondanks de gevestigde connaisseur-positie die modejournalisten in kwaliteitskranten
wordt toegedicht vanuit het modeveld, worden journalisten uit dit segment van de
modejournalistiek vanuit het mediaveld niet beschouwd als actoren die werkelijk
kunnen bijdragen aan discussies over (post)moderniteit of die de ervaringen van het
lezerspubliek daarover mee kunnen vormgeven. Ook de legitimiteit van de onderzochte
modejournalistiek wordt dus gekarakteriseerd door een hybride status. Vanwege de
commerciële inmenging vanuit het productieveld, die de kritische autonomie van de
modepers beknot, en vanwege het vervrouwelijkte en oppervlakkige imago dat het
modesysteem (en haar mediaprofessionals) met zich mee dragen, blijft men vanuit het
mediaveld ook de modejournalist die schrijft voor kwaliteitskranten vaak beschouwen
als het kneusje van de ‘serieuze’ (cultuur)journalistiek (2.2.2.2).
Toch stelde ik de vraag of en hoe één segment van de modepers de dominante
ervaring (van de tijd) van ontwerpermode bewerkt. De fervente verdediging van een
cultureel modernistisch gedachtegoed in een dominant postmoderne veldideologie
suggereert alvast dat modejournalisten in kwaliteitskranten actoren zijn die de ervaring
van de ‘correcte’ ontwerpermode bij het lezerspubliek in een specifiek modernistische
richting willen duwen. Omdat ze dit doen ter bescherming van de eigen gevestigde
positie in het modeveld, ten voordele van een hogere status binnen het mediaveld en ter
verdediging van de referentiepositie van het productieveld van de ontwerpermode,
toont de recensiepraktijk haar politieke dimensies. In welke mate NYT- en IHTmodejournalisten er als politieke subjecten in slagen de lezerservaring van de
symbolische grenzen van de ontwerpermode te beïnvloeden is in dit opzicht van minder
belang dan de bevinding dat zij dit proberen te doen. Door de onderzochte high-end
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modejournalistiek te analyseren als een mogelijke site voor (tijds)politiek engagement
tegenover concurrenten uit het modesysteem en de consumentenruimte, schrijft deze
studie zich in in een onderzoekskader dat eraan herinnert dat “while non-elite groups
have not been the prime architects of modernity, their desires, beliefs, and acts have
helped to shape the contours of the modern world”.9
Voornamelijk vanaf het einde van de twintigste eeuw loopt de recensiepraktijk in
kwaliteitskranten niet langer in de pas van de gangbare ideologie in het veld van de
ontwerpermode. In de postmoderne modecultuur houden modejournalisten in
kwaliteitskranten des te sterker vast aan de verdediging van het cultureel
modernistische gedachtegoed. Ze hanteren verscheidene retorische strategieën
waarmee ze een taak van de couturier in de vroegtwintigste eeuw op zich nemen.
Vandaag knipt het high-end modemedia-discours de ontwerpermode dus op maat van
een cultureel modernistisch patroon met strikt gescheiden symbolische grenzen waarbij
één element steeds meer gewaardeerd wordt dan het andere. Zo kan het luxemodeveld
de geknipte vertaling blijven van het concept ‘mode’.
Natuurlijk karakteriseert de verwerpende tijdsstructuur van ‘mode’ niet exclusief de
productie van modieuze kledij in een veldcontext. Bourdieu herinnert eraan dat de
strategie van faire date, dat het modeconcept op maat knipt van een cultuurveld, op alle
werelden van culturele productie van toepassing is als een algemene veldwet. 10 De
sterke institutionalisering en de geordende temporele regulariteit van de
ontwerpermode maakt het productieveld echter uitermate geknipt of geschikt voor de
moderne tijdsstructuur van ‘mode’. Bovendien toont de onderzochte recensiepraktijk
ook dat de paradoxen die ‘het moderne’ karakteriseren een uitweg vinden in de
bestudeerde journalistieke recensiepraktijk van het modeveld. Bijvoorbeeld, NYT- en
IHT-journalisten tonen door een nadruk op intellectualisering, die modeontwerp toelaat
de bestaande conventies van het modesysteem en de bredere samenleving te
problematiseren, dat zij het chaotische aspect van het modeconcept waarderen. Ze
hanteren die opvatting echter op een gewiekste manier om het commerciële hart van de
ontwerpermode te beschermen. De onderzochte recensiepraktijk gebruikt de
uitdrukking van chaos in intellectuele modepraktijken om de strikt geordende
symbolische grenzen tussen ‘hoog’ en ‘laag’, ‘artistiek’ en ‘commercieel’ kracht bij te
zetten. De paradoxen die het concept ‘mode’ en ‘het moderne’ karakteriseren (5.4.1),
vinden dus ook een vertaling in de symbolische productie van mode in een

9

Felski (2000), 58.
Bourdieu (1996), 157.
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veldcontext.11 Zo proberen high-end modejournalisten een modernistische structuur te
scheppen voor het veld vanuit een positieve waardering van de mogelijk disruptieve
kracht die ze toewijzen aan intellectueel uitdagende modepraktijken. Meerdere
modewetenschappers suggereren dat men mode beter denkt als een concept van orde
én wanorde (5.4.1).12 De journalistieke invulling van het belang van intellectualisering
aan het einde van de twintigste eeuw illustreert dat deze groep van mode(media)professionals in het knippen van een symbolisch discours over ontwerpermode dit
advies lijkt te volgen.
 Toekomstig onderzoek
De bevindingen in dit proefschrift bestrijken vooral één segment van de modepers,
namelijk de geschreven modejournalistiek in kwaliteitskranten. Door de dataselectie
beperkt de reikwijdte van de resultaten zich tot een Engelstalige en Amerikaansgeoriënteerde sfeer. Toch lijkt het erop dat binnen dit high-end segment van de
modepers de bevindingen hun culturele beperking overschrijden. Rocamora toonde
voor de Franstalige context immers aan dat eenzelfde cultureel modernistische houding
met subtiele Verneinung van het commerciële aan het einde van de twintigste eeuw de
modejournalistieke praktijk karakteriseert in Le Monde.13 Doorheen de geschiedenis van
de wereld van de luxemode werd een Amerikaanse oriëntatie steevast meer
geassocieerd, en wordt zij nog steeds geassocieerd, met commerciële en niet-artistieke
waarden dan een Franse oriëntatie.14 Die tendens blijkt niet door te werken in het highend segment van de modepers waarin vanaf het einde van de twintigste eeuw ook voor
een Engelstalig-georiënteerd publiek de ‘hogere’ cultureel modernistische waarden
werden uitgedragen. Waar deze studie de vergelijkende focus voornamelijk op
longitudinaal onderzoek richt, zou toekomstig onderzoek kunnen nagaan hoe en in
welke mate de beoordelingscriteria in andere segmenten en genres van de modepers
evolueren. Zo kan de vergelijking niet enkel in de tijd, maar ook voor andere types van

Deze bevinding beperkt zich overigens niet tot het hedendaagse modeveld. Ook in de begindagen van de
ontwerpermode vonden de paradoxen die het modeconcept vormgeven een vertaling in het productieveld.
Denk bijvoorbeeld aan couturiers in de vroege en het midden van de twintigste eeuw die het belang van
commercialiteit voor ontwerpermode ontkenden, maar deze ontkenning tegelijkertijd ook inzetten om het
economische succes van hun modehuis te bewaken (H3).
12
Heller stelt, bijvoorbeeld, dat “[f]ashion’s paradoxes must be embraced as fundamental, constituent parts of
its functioning”. Heller (2007), 16.
13
Rocamora (2001, 2002a).
14
Evans (2003; 2013); Troy (2003); zie ook: I. Parkins (2011) Early Twentieth-century Fashion Designer Life
Writing. CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 13.1. http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.1711.
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modejournalistiek worden doorgetrokken. Modejournalistiek in kwaliteitskranten
schrijft immers voor een specifiek (hoogopgeleid, elitair) doelpubliek. De homologie die
(mode)publicaties uit een ander segment vertonen met de lezers zou kunnen leiden tot
andere bevindingen over, bijvoorbeeld, het belang van intellectualisering en de poging
tot herkunstiging van ontwerpermode in de modejournalistiek van het einde van de
twintigste eeuw. Bovendien is het ook boeiend om empirisch na te gaan of en hoe de
opkomst van de digitale journalistiek in het veld van de ontwerpermode dezelfde of
andere beoordelingscriteria hanteert om de grenzen van de (goede) mode te bepalen. 15
Door het empirisch onderzoek naar de criteria die de geschreven modejournalistiek
hanteert voor de bepaling van de legitieme mode op deze manier te verbreden kan een
meer volledige longitudinale kaart worden getekend van de (dis)continuïteiten binnen
journalistieke beoordelingscriteria en de onderliggende concepties van ontwerpermode.
Bovendien kunnen de mogelijk afwijkende bevindingen over verantwoordingscriteria in
andere segmenten en genres van de geschreven modepers meer licht werpen op het al
dan niet originele karakter van de rechtvaardigingen die de high-end geschreven
modejournalistiek hanteert om kritische afstand te scheppen in een distinctiepolitiek.
Met andere woorden, dergelijke uitbreiding van het onderzoek kan helpen bij het
antwoord op de vraag of de cultureel modernistische houding van de onderzochte
recensiepraktijk zich beperkt tot dit segment of dat het een breder gedragen
modejournalistieke opvatting inhoudt aan het einde van de twintigste eeuw.
Deze studie stelde dat de modernistische opvatting van de moderecensiepraktijk in
kwaliteitskranten enkele doelen dient die zowel het veld van de ontwerpermode als dit
segment van de geschreven modepers bevoordelen. Ik kwam tot deze conclusie door een
analyse van de discursieve praktijken van de journalistieke recensie en meer bepaald
door een studie van beoordelingscriteria, retorische strategieën en het al dan niet
inbedden van dit discours in een historisch gewijzigde productiecontext en
consumentenruimte. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de belichaamde
en gesitueerde praktijken van het proces waarin journalisten hun oordelen over (goede)
mode vellen door, bijvoorbeeld, (observerend) participerend onderzoek naar de
journalistieke recensiepraktijk of door interviewstudies met modejournalisten uit

Onderzoek naar dit thema in de context van de digitalisering van modejournalistiek staat in de
kinderschoenen. Zie, onder andere, J. Reponen (2011) Twitter Critic: Examining Possibilities and Practices of Critical
Fashion Discourses on Twitter. Presentatie op 3rd Global Conference: Fashion: Exploring Critical Issues. 22-25
september, Oxford (UK).
15
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verschillende segmenten van de modepers.16 In lijn met eerder modeonderzoek naar de
gesitueerde praktijken van andere modeprofessionals,17 kan dergelijke meer
antropologisch-georiënteerde kijk op de recensiepraktijk van verschillende
modejournalistieke segmenten een licht werpen op, bijvoorbeeld, de mate waarin het
ene segment van de modepers de oordelen beïnvloedt die geveld worden in een ander
segment. Ook kunnen dergelijke interpretaties van de recensiepraktijk van (high-end)
modejournalistiek de hier vooropgestelde conclusie over de doelen van de cultureel
modernistische opvatting in kwaliteitskranten, verder toetsen. Zijn er vandaag andere
en meer belichaamde praktijken te bemerken waarmee modejournalisten die zich
bewegen in het high-end segment van de pers een kritische afstand proberen te
scheppen tot het commerciële en tot de concurrenten in de bepaling van de legitieme
mode? De politieke aspecten van modejournalisten in hun rol van culturele
intermediairs kunnen zo verder getoetst worden.

Deze studie probeerde de bekomen resultaten te testen met een interviewstudie. De toegang tot de
modejournalisten in kwestie bleek echter onmogelijk. De studie probeerde deze beperking op te vangen door
reeds gepubliceerde interviews met modejournalisten in kwaliteitskranten te incorporeren in de analyse.
Sommige artikelen die rapporteren over de bevindingen van deze studie werden ter informatie gestuurd naar
de modejournalisten in kwestie.
17
Bijvoorbeeld, Entwistle (2009).
16
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Appendices

Appendix I: Extra Figuren

Figuur 1 Waarderingen gebaseerd op Schoonheid in recensies van vrouwen- en
mannencollecties, NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 2 Waarderingen gebaseerd op Schoonheid in recensies uit Parijs, Milaan, Londen en
New York, NYT en IHT (1949-2010)

Figuur 3 Waarderingen gebaseerd op Vakmanschap in recensies van HC en RTW collecties,
NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 4 Waarderingen gebaseerd op Vakmanschap in recensies uit Parijs, Milaan, Londen
en New York, NYT en IHT (1949-2010)

Figuur 5 Waarderingen gebaseerd op Elegantie en Vrouwelijkheid in recensies van HC en
RTW collecties, NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 6 Waarderingen gebaseerd op Elegantie in recensies uit Parijs, Milaan, Londen en
New York, NYT en IHT (1949-2010)

Figuur 7 Waarderingen gebaseerd op Vrouwelijkheid in recensies uit Parijs, Milaan, Londen
en New York, NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 8 Waarderingen gebaseerd op Traditie/Heritage in recensies van HC en RTW
collecties, NYT en IHT (1949-2010)

Figuur 9 Waarderingen gebaseerd op Toekomst in recensies van HC en RTW collecties, NYT en
IHT (1949-2010)
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Figuur 10 Waarderingen gebaseerd op idee dat ontwerpermode cyclisch of evolutionair
verandert in recensies, NYT en IHT (1949-2010)

Figuur 11 Samenstelling van het criterium Verleden in recensies, NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 12 Waarderingen gebaseerd op ‘Modeontwerp als intellectuele praktijk’ in recensies
van HC en RTW collecties, NYT en IHT (1949-2010)

Figuur 13 Waarderingen gebaseerd op ‘Modeontwerp als intellectuele praktijk’ in recensies
uit Parijs, Milaan, Londen en New York, NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 14 Samenstelling van het criterium Nieuw in recensies, NYT en IHT (1949-2010)

Figuur 15 Samenstelling van het criterium Verandering in recensies, NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 16 Impliciete en Expliciete waarderingen gebaseerd op Persoonlijke identiteit van
ontwerper in recensies, NYT en IHT (1949-2010)

Figuur 17 Impliciete en expliciete waarderingen gebaseerd op Oorspronkelijkheid in
recensies, NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 18 Impliciete en expliciete waarderingen gebaseerd op Nieuw in recensies, NYT en
IHT (1949-2010)

Figuur 19 Beschrijving van de exacte prijs van en het vereiste budget voor de aankoop van
modeartikelen in recensies, NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 20 Beschrijving van de exacte prijs van en het vereiste budget voor aankoop van
modeartikel in recensies uit Parijs, Milaan, Londen en New York, NYT en IHT
(1949-2010)

Figuur 21 Mode is een kunstvorm of associeert zich met een kunstvorm in recensies, NYT en
IHT (1949-2010)
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Figuur 22 Waarderingen gebaseerd op Persoonlijke identiteit van ontwerper in recensies uit
Parijs, Milaan, Londen en New York, NYT en IHT (1949-2010)
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Figuur 23 Verdeling van het aantal artikelen in collectierecensies per stad, NYT en IHT (19492010)
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Appendix II : Samenstelling van beoordelingscriteria in
codeboek
Richting van de waarderingen
Attitudes van journalisten
Positieve waardering:
 Positieve waardering, expliciet
 Positieve waardering, impliciet
Negatieve waardering
 Negatieve waardering, expliciet
 Negatieve waardering, impliciet

Verantwoordingscriteria met dalende legitimiteit, 1949-2010
1. SCHOONHEID
 Schoonheid
 Item/collectie ‘is beautiful’
 Item/collectie ‘is flattering – a wearer or person-based beauty’
 Item/collectie ‘is handsome, good-looking’
 Item/collectie ‘is pretty’
 Geen Schoonheid
 Item/collectie ‘is not beautiful’
 Item/collectie ‘is not flattering’
 Item/collectie ‘makes a person look fat/plumb’
 Item/collectie ‘is not pretty’
 Item/collectie ‘is ugly, hideous’
2. FUNCTIONALITEIT
 Item/collectie ‘is comfortable, easy-to-wear’
 Item/collectie ‘is not comfortable’
 Item/collectie ‘is designed for the needs of modern day life’
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Item/collectie ‘is not suited to modern day life’
Item/collectie ‘is practical, wearable’
Item/collectie ‘is not wearable’

3. VAKMANSCHAP
 Item/collectie ‘is well-crafted, shows workmanship, requires great technical
skills’
 Item/collectie ‘is not well-made, does not show workmanship’
4. VROUWELIJKHEID
 Item/collectie ‘is seen as feminine, lady-like’
 Item/collectie ‘is viewed as unfeminine’
5. ELEGANTIE
 Item/collectie ‘is elegant/graceful’
 Item/collectie ‘is not elegant’

Verantwoordingscriteria met toenemende legitimiteit, 1949-2010, I
1. PERSOONLIJKE STIJL VAN ONTWERPER/MODEHUIS
 Item/collectie ‘references own designs or styles from previous collections’
 De ontwerper/modehuis heeft ‘a personal aesthetic, a distinct voice, a
personal stamp’
 De ontwerper/modehuis heeft ‘no personal design aesthetic’
 Item/collectie ‘is not in line with personal aesthetic of designer or fashion
house’
2. OORSPRONKELIJKHEID
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 HET OORSPRONKELIJKE
Item/collectie ‘is authentic (inhoud exclusief gecodeerd op woord ‘authentic’)’
De ontwerper of modehuis ‘is a pathfinder’
Refereert naar ‘the origin, starting point, source (designer/fashion house) of an
item/collection’
Item/collectie ‘sets a trend (originele trend)’
Item/collectie ‘is unique (inhoud exclusief gecodeerd op woord ‘unique’)’



Item/collectie ‘is no costume (costume verwijst hier naar het verbergen van de
werkelijke identiteit van een individu – inhoud exclusief gecodeerd op het woord
‘costume’)’

 HET NIET-OORSPRONKELIJKE
 Item/collection ‘is derived from the work of another designer/fashion house’
 Item/collectie ‘is not trendsetting, follows the path set out by other
designers in previous seasons’
 Item/collection ‘reinterprets item/style/collection by other
designers/fashion houses’
 Item/collectie ‘is a costume (inhoud exclusief gecodeerd op het woord
‘costume’)’

Verantwoordingscriteria met toenemende legitimiteit, 1949-2010, II,
TIJDSCRITERIA
1. TRADITIE




Item/collectie ‘follows the traditions established by the designer/fashion house
(inhoud exclusief gecodeerd op het word ‘tradition’)’
Item/collectie ‘does not follow traditions, leaves behind the traditions established
by the designer/fashion house’
Item/collectie ‘respects or pays tribute to the heritage of a fashion house/brand
(inhoud exclusief gecodeerd op het woord ‘heritage’)’
2. HET VERLEDEN

 Verleden
 Item/collectie ‘was like a historical costume’
 Item/collectie ‘was a literal reproduction of the past’
 Item/collectie ‘was like a museum (inhoud exclusief gecodeerd op woord
‘museum’)
 Item/collectie ‘was nostalgic for historical fashion styles’
 Item/collectie ‘was retro’
 Item/collectie ‘was vintage’
 Item/collectie ‘was a revival of historical fashion styles’
 Geen Verleden
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Item/collectie ‘made the past contemporary/up-to-date’
Item/collectie ‘is not a costume’
Item/collectie ‘is not vintage’
Item/collectie ‘is not retro’
Item/collectie ‘is not nostalgic’

3. HET HEDEN
 Van het Heden
 Item/collectie ‘expressed the present moment’
 Item/collectie ‘is current, up-to-date’
 Item/collectie ‘is contemporary’
 Item/collectie ‘is modern (enkel temporeel geïnterpreteerd)’
 Niet van het Heden
 Item/collectie ‘did not express the present moment’
 Item/collectie ‘is not contemporary’
 Item/collectie ‘is not modern’
4. DE TOEKOMST
 Van de Toekomst
 Item/collectie ‘is future-oriented’
 Item/collectie ‘is moving fashion forward’
 Niet van de Toekomst
 Item/collectie ‘is not eyeing the future’
 Item/collectie ‘is not forward looking’
5. CYCLISCH/LINEAIR
 Modeverandering gebeurt op cyclische wijze
 Modeverandering gebeurt op lineaire wijze
6. MODEONTWERP ALS INTELLECTUELE PRAKTIJK
 Item/collectie vertelt het publiek een verhaal, ontwikkelt een narratief rond
de getoonde kledij
 Een omvattend narratief of verhaal is afwezig
 Externe reflexiviteit: de collectie ontwikkelt kritische ideeën over de bredere
samenleving
 Afwezigheid of onvoldoende externe reflexiviteit
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Interne reflexiviteit: de collectie bekritiseert zaken intern aan het
functioneren van het modesysteem
Afwezigheid of onvoldoende interne reflexiviteit
Item/collectie ‘is well-thought out’, het publiek moet nadenken alvorens de
boodschap van de collectie te begrijpen
Item/collectie ‘is insufficiently well-thought out’

Verandering en het Nieuwe als verantwoordingscriteria
1. HET NIEUWE
 NIEUW
 Item/collectie ‘is new’
 Item/collectie ‘is innovative (inhoud exclusief gecodeerd op woord ‘innovative’)’
 Item/collectie ‘is never seen before’
 Item/collecte ‘is fresh (inhoud exclusief gecodeerd op woord ‘fresh’)’
 Item/collecte ‘is novel’ (inhoud exclusief gecodeerd op woord ‘novel’)
 Item/collectie ‘renews ones from earlier seasons (while adding something)’
 Item/collectie ‘renews ones from own past collections’
 NIET NIEUW
 Item/collection ‘is not new’ (in vergelijking met collecties uit voorbije seizoenen.
Wanneer de onderzoeker niet kon uitmaken of journalisten spraken over het
nieuwe vis-à-vis het voorbije seizoen of de eigen vorige collectie, werd het
gebruik van het criterium ‘nieuw’ onder deze code geplaatst)
 Item/collectie ‘is not new (in vergelijking met eigen vorige collecties)’
 Item/collectie ‘is not innovative (inhoud exclusief gecodeerd op ‘not
innovative’)’
 Item/collectie ‘is not fresh (inhoud exclusief gecodeerd op ‘fresh’)’
 Item/collectie ‘is old (inhoud exclusief gecodeerd op ‘old’)’
2. VERANDERING
 VERANDERING
 Item/collectie ‘has changed vis-à-vis ones from earlier seasons (inhoud exclusief
gecodeerd op woord ‘change’)’
 Item/collectie ‘is a departure from ones from earlier seasons (inhoud exclusief
gecodeerd op de uitspraak ‘a departure from’)’
 Item/collectie ‘gets rid of, discards, leaves behind ones from earlier seasons’
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Item/collectie ‘does not repeat ones from earlier seasons’
Item/collectie ‘is not familiar (inhoud exclusief gecodeerd op woord ‘ not familiar’)’
Item/collectie ‘is radically changed, a revolution’






GEEN VERANDERING
Item/collectie ‘has not changed vis-à-vis ones from earlier seasons’
Item/collectie ‘shows continuity with ones from earlier seasons’
Item/collectie ‘remains constant vis-à-vis ones from earlier seasons (inhoud
exclusief gecodeerd op ‘constant’)’
Item/collectie ‘is the same as ones from earlier seasons (inhoud exclusief gecodeerd
op ‘same’)’
Item/collectie ‘is timeless, endures, outlives the fashion seasons’
Item/collectie ‘is familiar (inhoud exclusief gecodeerd op ‘familiar’)’
Item/collectie ‘has been done/seen before’ (inhoud exclusief gecodeerd op ‘has been
done before’)
Item/collectie ‘shows no radical change, no revolution’
Item/collectie ‘repeats ones from earlier seasons’
Item/collectie ‘repeats own past collections’
Item/collectie ‘is similar to ones from earlier seasons (inhoud exclusief gecodeerd op
‘similar’)’










Materialiteit, Commercialiteit en Kunst
1. MATERIALITEIT
 STOFFEN



Vermelding van de exacte benaming van de materialen (enkel descriptief)
Vermelding van de visuele aspecten van de materialen (kleur, print, schijn,
textuur) (enkel descriptief)

 SILHOUET
 Bespreking van de details van de silhouet van de collectie (enkel descriptief)
 LICHAAM
 Bespreking van de relatie tussen de getoonde modeartikelen en het lichaam
van de drager (model of cliënt) (enkel descriptief)
2. COMMERCIALITEIT
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Vermelding van de exacte prijs van getoond modeartikel (enkel descriptief)
Vermelding van het vereiste budget voor aankoop van modeartikel (enkel
descriptief)

3. KUNST
 Mode is een kunstvorm (enkel ter verantwoording van positieve of negatieve
waardering)
 Vermelding van manieren waarop mode zich associeert met of laat
inspireren door kunstvormen (zowel descriptief gebruik als voor de
rechtvaardiging van positieve of negatieve waardering)
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Appendix III: Advertentieruimte in NYT, IHT en Vogue
Voornamelijk modemagazines krijgen in de modeliteratuur het verwijt geen vorm van
modekritiek te brengen. Voor deze observatie gaat alle aandacht naar de invloed van de
inkomsten die de modepers genereert uit advertentiegelden. Kritische interpretatie en
evaluatie lijken hierdoor niet mogelijk. In dit opzicht is er geen magazine dat meer tot
de verbeelding van modeonderzoekers spreekt dan Vogue. Moeran stelt voor
verscheidene internationale edities van dit grootschalige modemagazine data ter
beschikking stelt over de hoeveelheid publicatieruimte dat (mode)advertenties innemen
in het magazine.1 Daarom vormt Vogue een uitgelezen voorbeeld om de empirische
realiteit van de financiële afhankelijkheid van de pers te testen per publicatiegenre.
De totale publicatieruimte van het septembernummer uit 2002 van de Amerikaanse
editie van Vogue bestond voor 62 procent bestond uit advertenties, de Franse editie voor
54,6 procent en de Japanse voor 34,4 procent. 2 Van juni tot december 2002 promootte
gemiddeld 91 procent van alle advertenties in Vogue Nippon mode gerelateerde
producten.3 Dit bevestigt de observatie dat Vogue haar voortbestaan veelal dankt aan
deze inkomsten uit advertenties en niet uit subscripties of individuele verkoop.
Ontwerpers en modehuizen die duizenden dollars spenderen aan één paginagrote
advertentie verwachten vervolgens een minder kritische analyse van deze tijdschriften
dan muzikanten, schilders en andere kunstenaars dat doen in hun beoordelingsmedia. 4
Een studie naar de beoordelingspraktijken in Britse Vogue bevestigt alvast deze stelling;
de toenemende belangen van adverteerders houdt verband met de dalende trend in
kritisch vermogen gedurende de voorbije twintig jaar.5 Men kan kortom stellen voor de
grootschalige modemagazines, waar Vogue paradigmatisch voor is, dat amper een vorm

Moeran (2006b), 252-253.
Ibidem, 252-253.
3
Dit resultaat werd berekend door data in ibidem, 251.
4
Kawamura (2005), 81. Bijvoorbeeld, volgens Tobi Rose spendeerde couture huizen in 1993 39 miljoen dollar
aan advertentiegelden in de Franse pers alleen. T. Rose (1993) Frocks on the Block. Fashion Weekly. 29 juli, 8.
5
König, (2006).
1
2
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van afstand bestaat tussen pers, ontwerpers en modehuizen. In een dergelijke “world in
which there is no blame, praise becomes meaningless”6.
Maar wat met de collectierecensies die neergepend werden in de kern van het
geselecteerde bronnenmateriaal; de NYT en de IHT? Kunnen we ook hier spreken van de
totale afwezigheid van negatieve en/of lauwwarme evaluaties? Doet er zich ook hier
geen vorm van kritische afstand voor in een wereld van (commerciële) nabijheid? Laten
we daarom één van de belangrijkste mogelijkheidsvoorwaarden voor een vorm van
kritische interpretatie analyseren in vergelijking met de bekomen resultaten voor
Vogue. De bevindingen komen uit een analyse van telkens de eerste twee weekendedities
van februari en september 2000.7
De totale publicatie ruimte van de IHT werd in deze mode georiënteerde
weekendedities van 2000 voor 13,6 procent ingenomen door advertenties, waarvan
slechts 0,08 procent mode gerelateerde producten adverteerde. De NYT bestond uit 20
procent advertenties, waarvan 6,2 procent modeproducten promootte. Er doet zich dus
een groot verschil voor in de publicatieruimte die deze kwaliteitskranten en Vogue
voorbehouden aan advertenties en dan voornamelijk aan modeadvertenties.
Aangezien de NYT en IHT veel minder inkomsten halen uit (mode)reclame, kan men
verwachten dat modejournalisten die schrijven voor deze publicaties minder druk
ervaren om exclusief positieve oordelen te vellen in hun recensies. Deze bevinding is
echter volkomen exploratief. Toekomstig onderzoek zou op grotere schaal de ruimte die
modeadvertenties innemen in de verscheidene genres van en de segmenten binnen de
(mode)journalistiek moeten bestuderen om het exploratieve niveau te overstijgen.

C. McDowell (1994) The Designer Scam. Geciteerd in Martin (1998), 70.
De resultaten werden geanalyseerd voor de maanden februari en september, twee belangrijke periodes in de
modekalender (Moeran 2006b). De weekendedities werden geselecteerd omdat deze edities traditioneel meer
publiceren over kunst- en cultuur gerelateerde thema’s (Janssen 2006: 390), waaronder mode. De resultaten
werden bekomen door de grootte te bepalen (in vierkante centimeters, breedte vermenigvuldigt met hoogte),
van alle advertenties en alle advertenties voor mode items. Deze resultaten werden vervolgens gedeeld door
de totale mogelijke publicatieruimte van de kranten (in vierkante centimeters). Zowel promotie van kledij als
alle afgeleide producten (parfum, make-up, lederwaren) en modediensten (bijv. personal shopping) werden
beschouwd als modegerelateerde advertenties. Rubrieksadvertenties (classified ads) werden niet in
opgenomen.
6
7
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English Summary

Over the past two decades, the academic study of fashionable dress has blossomed
drawing attention from a range of disciplines in the humanities and social sciences. The
research strand that studies the practices, values and conceptions of professionals
involved in the material and symbolic production of fashionable dress has mainly
analyzed the practices of designers, but it has only to a lesser extent studied the
opinions of other professionals (such as journalists) involved in creating meaning and
value in the world of high-end fashion. This dissertation examines the discourse and
review practices of fashion journalists. In particular, it studies reviews of fashion
collections in two high-quality newspapers, The New York Times (NYT) and The
International Herald Tribune (IHT) between 1949 and 2010.
In their writings fashion journalists play a role in determining the double symbolic
boundaries of fashionable dress. This means that they decide on what counts as fashion,
what does not and what counts as good fashionable dress and what does not. Moreover,
fashion reporters have to justify to the readership why it should believe a particular
(element of) dress to fall within these boundaries. In so doing, however, fashion
reporters cannot rely on objective and universal criteria. Careful analysis of the criteria
used in their reviews, therefore, allows us to explore their conceptions of the nature and
function of high-end fashion as well as the way in which these views evolved over time.
This study traces changes and continuities in the criteria and conceptions that underlie
fashion journalists’ review practice.
The main objective of the first part of the dissertation (chapter 1 – 4) is to offer a
long-term map of the (dis)continuities in the criteria that journalists rely on to review
designer fashion collections. The first chapter briefly discusses the historical
development of the position of fashion journalists as the guides and experts on
fashionable dress. The chapter also introduces the qualitative study. It ends with an
analysis of an important conceptual tool throughout the thesis, namely the idea that
conceptions on the nature and function of luxury fashionable dress underlie the review
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practice. The legitimacy of these conceptions depends on their resonance with the
common beliefs of the field of designer fashion production. The second chapter
discusses the current literature on the structure and organization of the field of fashion
production by focusing on the work of sociologists Howard Becker and Pierre Bourdieu.
The chapter further considers why scholars are generally skeptical of the critical and
transformative capacity of fashion journalism. It examines the field position of the
fashion journalists writing for the selected (mainly high-quality newspaper)
publications. These fashion reporters maneuver two fields, i.e. the field of designer
fashion production and the field of journalism. The analysis therefore takes into account
that the fashion journalists’ positions may differ depending on the field to which they
look for recognition. The third chapter offers a concise historical overview of the
changes in the Parisian field of designer fashion production after World War II. During
this period the emphasis of the industry gradually shifted from material fashion
production to an image-centered symbolic production of designer fashion. Focus on the
quality, production process and materiality of the fashion product made way for an
emphasis on the image of the product. This historical background helps to make sense
of the results of the qualitative study presented in chapter 4. Over the past sixty years
the use of criteria such as beauty, functionality and craftsmanship has significantly
decreased in the NYT and IHT, while the use of temporal criteria (tradition, the future,
the past) and criteria such as intellectuality and the expression of the designer’s
personal style has increased. I conclude that the conceptions that underlie the review
practice reflect the changes in the wider field of production.
The second and third part of the dissertation seek to answer a different set of
questions about the contribution of fashion journalism to the construction of the
symbolic boundaries of designer fashion. These chapters ask whether and how fashion
journalists aim to influence the public’s conception and experience of designer fashion.
I also take into account the goals journalists aim to achieve through such intervention.
The second part of the dissertation seeks to understand the temporal criteria that
journalists increasingly rely on in the late twentieth century. Chapters 5 and 6 offer
important background about the role of time in fashion. Chapter 5 discusses the concept
of ‘fashion’. Scholars often liken ‘fashion’ to the concept of ‘the modern’. I argue that
both concepts share a temporal structure of transcendence and a temporal political
nature by which the transcended pole (i.e. the old-fashioned) is regarded as the lesser
version of the privileged pole (i.e. the fashionable). Chapter 6 traces the historical
development of the temporal organization of the fashion system. Specifically the
chapter explores the introduction of the autumn/winter and spring/summer fashion
season which gave a chronological structure to fashion change. The rhythm imposed by
this seasonal calendar was crucial for the economic development of the budding fashion
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system and the field of designer fashion production, because it let fashion producers
know the right time to present new fashions and because it offered the public a frame to
deal with previous anxieties surrounding fashion change (one still did not know what
the next fashion will be, but at least one could expect the moment to change one’s
dress). The fashion press played an important role in turning the chronological
structure of the field into a common-sense feature, because every fashion season it
announced publicly that the time for change had come. In chapter 7 I examine
journalists’ attempts to interfere in the creation of the temporal symbolic boundaries of
designer fashion. I also analyze the rhetorical strategies they use to do so. Chronology is
an important tool in the rhetorical strategy that journalists put forward. I argue that
the temporal political nature of the concept of ‘fashion’ translates into the structural
operations of the field of designer fashion production. The understanding of the concept
of ‘fashion’ also influences the fashion review practice of journalists. At the end of the
twentieth century these reporters operate in a predominantly postmodern fashion
culture that is characterized, for instance, by an explicit recognition of designer fashion
as a commercial endeavor, by a challenge to the boundaries between ‘high’ and ‘low’
cultural production and by a growing interest in reviving the history of fashion without
changing much to the inspirations taken from the past (i.e. vintage fashion, retro
fashion). The chapter concludes that, against this postmodern fashion attitude, fashion
journalism in high-quality newspapers seeks to defend the ‘older’ modernist boundaries
of time in which fashion design was seen to change in a linear manner, always heading
for the nearby future by transcending or negating whatever fashions came before it. By
defending modernist temporal boundaries NYT en IHT journalists, first, do not reflect
the explicit postmodern recognition of commerciality, but they still seek to enhance the
commercial strength of the designer fashion system in a subtle manner. Second, they
seek to defend the idea that the field of designer fashion production still sets the terms
for all other types of fashion production as much as they seek to protect their own
position as the legitimate experts on what constitutes fashion.
The third and final part of the dissertation further analyzes the criteria, first
described in chapter four, by which newspaper fashion journalists support the shift in
the field of designer fashion from an orientation on the material product to a focus on
fashion as an image product. I examine how in written fashion journalism the material
frame that puts large emphasis on the fabrics designers use, on the required technical
skills and on the relationship between fashionable dress and the clothed body suffered
serious delegitimation after the 1970s. This occurred in the context of the rise of the
image-oriented postmodern fashion culture and the structural dominance of designer
ready-to-wear fashion. From the 1990s onwards the material journalistic conception of
designer fashion was replaced by an intellectual frame. Fashion reporters of the NYT
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and IHT employed the frame of intellectualization in a culturally modernist manner. In
so doing, they aim to spur a process of re-artification of designer fashion. They resist
the postmodern development in which luxury fashion currently receives wide
recognition as a serious business instead of as an artistic practice. I argue that by
borrowing a modernist cultural discourse from the visual arts they guard the division
between the artistic and the commercial and between ‘high’ and ‘low’ cultural
production. The chapter finds that through this negation of the idea that designer
fashion is primarily a commercial and material endeavor journalists again aim to
protect the commercial strength of designer fashion in a subtle manner.
The thesis concludes that by the end of the twentieth century fashion journalism in
high-quality newspapers cultivated a cultural modernist attitude both in its
construction of the temporal symbolic boundaries of designer fashion (part II) and in its
insistence on a strict divide between the tangible stuff of fashion design and
intellectuality and between commerciality and artistry (part III). The review practice of
high-end fashion journalism at the end of the twentieth century indicates a different
conception of the nature and function of designer fashion than the postmodern one that
currently dominates fashion production and consumption. Hence, the study argues that
the current discourse of this particular segment of the fashion press reflects the
structural changes of the larger field in its criteria used to justify the review practice,
while it also seeks to resist the dominant postmodern symbolic boundaries of designer
fashion. The discourse of written fashion journalism reproduces and seeks to change the
structuring values of the field at the same time. Fashion scholars doubt the critical and
transformative capacity of the fashion press in the current field of high-end fashion
production. Journalists are only thought to reflect the opinions of the larger field of
production. Yet the findings in this dissertation suggest that one may regard fashion
journalism in high-quality newspapers as a (less-recognized) political practice that aims
to guide the readers’ experiences and conceptions of designer fashion and its place in
the modern world.
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