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ABSTRACT 

 

In dit onderzoekt staat de vraag centraal in hoeverre het tentoonstellingsbeleid van het Van 

Abbemuseum, onder leiding van directeur Charles Esche, vooruitstrevend is in verhouding 

tot de postkoloniale theorie en de globalisatie. De theorieën van Anna D’Alleva, Edward 

Said, Homi K. Bhabha, Linda Nochlin, Terry Smith, Andreas Huyssen, Rasheed Araeen, Stuart 

Hall, Okwui Enwezor, Hans Belting en Claire Bishop worden gebruikt om de verhouding 

tussen de postkoloniale theorie en globalisatie tot de kunst en het Westerse kunstmuseum 

te verklaren. Vervolgens wordt dit theoretische kader toegepast op het 

tentoonstellingsoeuvre van Esche en worden het doel, de uitvoering en het resultaat van 

drie representatieve tentoonstellingen beschreven. Uit dit onderzoekt blijkt dat er een 

blijvend conflict is tussen de modernistische collectie en de hedendaagse kunst waardoor 

het westerse museum maar langzaam afstand neemt van zijn historische discours en dat de 

toepassing van de postkoloniale theorie en de globalisatie een neo-imperialistische invloed 

heeft. Daarom is het tentoonstellingsbeleid van Charles Esche in het Van Abbemuseum 

vooruitstrevend maar heeft zijn doelen van dekolonisatie en de-modernisatie van het 

museum nog niet bereikt. 
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INLEIDING 

 

In 1989 brak in het Westen door de val van de muur in Berlijn, door het einde van het 

communisme in Europa en door de opkomst van de globalisatie het eerste tijdperk na het 

modernisme aan.1 Opkomende theorieën zoals de feministische, gender en postkoloniale 

theorie, trokken de universele ideologie van het modernisme in twijfel. Het westerse 

modernistische museum werd gedomineerd door de heteroseksuele, blanke, westerse man; 

waar waren de homoseksuele, vrouwelijke en de niet-westerse kunstenaars? Het museum 

moest zich gaan openstellen voor kunst met een andere culturele context en niet-westerse 

eigenschappen. Het aanbreken van een nieuwe tijd in de kunst betekende ook de opkomst 

van een nieuwe periode in het museum, maar wat moest er veranderen en hoe?  

 Kunsthistorici, critici en theoretici hebben verscheidende theorieën ontwikkeld over 

de toepassing van de postkoloniale theorie en de globalisatie op de kunst. Hiernaast is er 

gefilosofeerd over de toekomst van het moderne en hedendaagse kunstmuseum. Zo zijn de 

eerste pogingen van postkoloniale tentoonstellingen zoals de Magiciens de la Terre 

tentoonstelling in Parijs in 1989 en de collectiepresentatie van Tate Gallery in 2000 al 

bekritiseerd. Het concept voor de institutionele veranderingen is er, maar de toepassing in 

de praktijk is nog niet getoetst. Er bestaat nog altijd geen leidraad voor de omgang met 

hedendaagse kunst en wat het werkelijk inhoudt om een postkoloniaal, globaal en 

hedendaags museum te zijn.  

 In dit onderzoekt wordt gekeken of het hedendaagse Van Abbemuseum in 

Eindhoven, als vooruitstrevend museummodel in de eenentwintigste eeuw gebruikt kan 

worden. Directeur Charles Esche beweert dat hij met invoering van zijn nieuwe beleid het 

museum kan de-moderniseren en dekoloniseren. Zijn visie wordt sinds 2004 doorgevoerd op 

het gehele programma, verzamelbeleid, bemiddeling en communicatie van het museum, 

maar voornamelijk zijn omgang met de modernistische collectie en geschiedenis van het 

instituut in het nieuwe tentoonstellingsbeleid zorgt voor grote ontwikkelingen. Dit 

onderzoek zal leiden tot het formuleren van een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: 

                                                        
1 Bishop, Radical Museology, 16. 
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In hoeverre is het tentoonstellingsbeleid van het Van Abbemuseum, onder leiding van 

directeur Charles Esche, vooruitstrevend in verhouding tot de postkoloniale theorie en de 

globalisatie?  

 

In de eerste paragraaf wordt aan de hand van literatuur van meerdere auteurs een 

theoretisch kader ontwikkeld waarin wordt onderzocht hoe de postkoloniale theorie en de 

globalisatie zich tot de westerse kunst en het museum verhouden. Beide fenomenen worden 

eerst gedefinieerd, vervolgens toegepast op de kunst en als laatste wordt hun invloed op het 

museum en tentoonstellingen beschreven. Anna D’Alleva definieerde de postkoloniale 

theorie en de globalisatie. Edward Said verklaarde hoe het Westen door oriëntalisme het 

Oosten probeerde te bezitten en Linda Nochlin paste deze theorie toe op de negentiende-

eeuwse kunst. Homi K. Bhabha en Stuart Hall benoemden fenomenen die ontstonden bij 

kolonisatie. Terry Smith beschreef de opkomst van globalisatie in de kunst en Hans Belting 

omschreef de invloed van het ontstaan van niet-westerse kunstwerelden op het museum. 

Rasheed Araeen uit kritiek op Magiciens de la Terre. Stuart Hall gaf advies aan Tate Gallery 

voor een postkoloniale en globale benadering van de nieuwe collectiepresentatie en Okwui 

Enwezor zette uiteen hoe het westerse museum niet-westerse kunst zou moeten 

tentoonstellen.  

 In de tweede paragraaf wordt dit theoretische kader toegepast op het 

tentoonstellingsbeleid van directeur Charles Esche in het Van Abbemuseum. De beschrijving 

van het museummodel door Claire Bishop is hierbij het startpunt. Met een kritische blik 

wordt gekeken hoe het Van Abbemuseum afstand heeft genomen van het modernisme, de 

eigen discours en geschiedenis onderzoekt, en hoe het de niet-westerse kunst wil 

includeren. Uit het tentoonstellingsoeuvre van Esche worden drie representatieve 

tentoonstellingen beschreven en het doel, uitvoering en resultaat uitgelicht. Plug In is een 

thematische benadering van de collectie door gast-curatoren, Play Van Abbe onderzoekt de 

geschiedenis en gebruiken van het westerse museum, en Een retrospectief van kunstenaar 

en postkoloniale criticus Rasheed Araeen is een voorbeeld van een solotentoonstelling van 

een niet-westerse kunstenaar in het westerse museum. Aan de hand van deze 

tentoonstellingen wordt de postkoloniale instelling en de globale kwaliteiten van het Van 

Abbemuseum beoordeeld.  
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PARAGRAAF 1:  
Hoe verhoudt de postkoloniale theorie en de globalisatie zich tot het westerse 
kunstmuseum?  
 

1.1 Postkoloniale theorie en globalisatie  

 

Het postkolonialisme onderzoekt de relatie tussen de kolonie en de kolonisator, voor, tijdens 

en na het imperialisme. De theorie is geen systematische benadering van kunst maar een 

bewustwording die stelt dat het Westen zijn eigen ideologieën als universeel model ziet 

waarbij culturele en etnische verschillen worden genegeerd.2 Het Westen is het autoritaire 

centrum en het niet-Westen de onderdanige periferie. Dit centrum, dat alle macht heeft en 

de beslissingen maakt, wordt onderhouden door het uitbuiten en inkaderen van de 

periferie.3 Koloniale relaties zijn altijd ongelijk; de kolonisator profiteert op elk gebied van de 

kolonie waardoor er nieuwe politieke, sociale en culturele gebruiken ontstaan.4 Anna 

D’Alleva uit kritiek op de term postkoloniaal omdat ‘post’ zal beweren dat de kolonie niet 

langer onderdrukt wordt terwijl deze landen na bevrijding onder andere financieel 

afhankelijk blijven van de kolonisator.5 Hiernaast is het benaderen van de voormalige 

kolonie vanuit enkel hun koloniale geschiedenis een vorm van neokolonialisme, alsof enkel 

de interactie met het Westen van belang is.6 Postkoloniale theoretici vragen zich af hoe de 

geschiedenis eruit zou hebben gezien als deze niet enkel geschreven zou zijn door het 

Westen maar ook door de periferie.7 De postkoloniale theorie in de kunst houdt meer in dan 

enkel de canon aanvullen met niet-westerse kunstenaars; het gaat over het ontmaskeren 

van de macht die eeuwenlang andere stemmen heeft onderdrukt.8 Het besef dat er buiten 

het Westen ook vormen van modernisme bestaan en ontstaan, is begonnen bij 

postkolonialisme en bevorderd door de globalisatie.9 Globalisatie is oorspronkelijk de 

unificatie van de wereldeconomie door het elimineren van internationale grenzen voor 

                                                        
2 Hatt en Klonk, Art History, 224. 
3 Ibid, 223. 
4 D’Alleva, Methods & Theories of Art History, 77. 
5 Kunsthistoricus Anne D’Alleva (1964-) schrijft boeken over de methoden en theorieën in de 
kunstgeschiedenis. 
6 D’Alleva, Methods & Theories of Art History, 76. 
7 Hatt en Klonk, Art History, 223. 
8 Ibid, 224. 
9 D’Alleva, Methods & Theories of Art History, 78. 
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import, export, immigratie en handelstarieven, hetgeen wordt versneld door technische 

ontwikkelingen zoals het internet en telefonie.10 De globalisatie zorgt voor de verspreiding 

van het kapitalisme in cultureel, ideologisch, politiek en economisch neo-imperialistisch 

opzicht, waardoor communicatie en uitwisseling over de wereld gemakkelijker gaat.11 Dit is 

geen nieuw fenomeen want al vele eeuwen vindt culturele uitwisseling en crosscultureel 

onderzoek plaats.12 Maar de schaal van hedendaagse globalisatie zorgt ervoor dat kunst een 

wereldgoed wordt.13  

 Eén van de eerste postkoloniale theoretici was Edward Said die stelde dat het 

Westen de scheiding met de Oriënt zelf creëerde.14 Het Oosten werd gestereotypeerd als 

exotisch, mysterieus en onvatbaar waarbij elke vorm van moderniteit ontbrak.15 Homi K. 

Bhabha was geïnspireerd door Said en schreef over postkoloniale fenomenen zoals mimicry 

en hybridity.16 Mimicry is het fenomeen waarbij de kolonie alle gebruiken zoals taal, politiek 

en religie overneemt van de kolonisator.17 De culturen die hybridity ondergaan zijn niet meer 

puur en uniek maar mengelingen van etnische en culturele eigenschappen van de kolonie en 

kolonisator.18 Stuart Hall voegde hier self-othering aan toe dat ontstond vanuit mimicry, 

waarbij de kolonie zichzelf als onbelangrijk, onderontwikkeld en minderwaardig aan de 

kolonisator ging zien.19 Deze fenomenen komen voort uit de kolonisatie en blijven aanwezig 

in de postkoloniale tijd.20  

 

 

 

 

 

                                                        
10 D’Alleva, Methods & Theories of Art History, 79. 
11 Ibid, 80. 
12 Ibid, 81. 
13 Ibid, 80. 
14 Edward Wadie Said (1935-2003) is een Palestijns-Amerikaans literatuurwetenschapper  
bekent om zijn boek Orientalisme uit 1978 over de westerse perceptie van het Oosten.  
15 Said, Edward. “Introduction – II: Orientalism,” 12-15. 
16 Homi K. Bhabha (1949-) is een filosoof en kritische theoreticus over fenomenen d 
ie plaatsvinden bij kolonisatie en in het postkolonialisme. 
17 D’Alleva, Methods & Theories of Art History, 77. 
18 Bhabha, “The Location of Culture,” 20. 
19 Stuart Hall (1932-2014) is een socioloog en cultuurtheoreticus  
die voornamelijk schreef over identiteit, diversiteit en migratie. 
20 D’Alleva, Methods & Theories of Art History, 78. 
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1.2 Postkoloniale theorie en globalisatie in de kunst  

 

Linda Nochlin vertaalde als eerste het postkoloniale oriëntalisme van Said naar de beeldende 

kunst.21 Zij verklaarde hoe de westerse negentiende-eeuwse kunst het imperialisme in stand 

hield door de perceptie van het Oosten te beïnvloeden met het creëren van een mystieke 

wereld waar beschaving en modernisering niet bestonden.22 Terry Smith was de eerste die 

de hedendaagse kunst als een globaal fenomeen onderzocht.23 De globalisatie zorgde voor 

het verschijnen van alternatieve moderniteiten op verschillende locaties en momenten, 

waarvan de onderlinge culturele verschillen individueel benaderd moesten worden.24 Smith 

onderscheidde drie hedendaagse condities waaronder de kunst sinds 1989 wordt 

geproduceerd. De eerste is een voorheen modernistische omstandigheid met een sensatie 

gerichte kunstmarkt en opkomend nationalisme. De tweede is de transnationale transitie in 

drie stadia: de anti-imperialistische zoektocht naar een lokale beeldtaal, het afkeren van het 

corrupte nationalisme dat enkel diende voor een naïeve internationalisatie en een bredere 

zoektocht naar een wereldlijke kunstvorm met de permanente veranderlijke context van de 

onderlinge relaties. De derde conditie is het groeiende aantal kunstenaars door de opkomst 

van technologie waardoor high art toegankelijker wordt en participatie in de kunst wordt 

vergroot.25  

 

1.3 De invloed van postkoloniale theorie en globalisatie op het museum 

 

Nadat het postkolonialisme en de globalisatie de kunstproductie hebben beïnvloed zal het 

museum ook veranderingen ondergaan. Zo verklaarde Andreas Huyssen hoe het kapitalisme 

en de sensatiecultuur in de jaren tachtig zorgde voor een ‘museummania’ waarbij het 

                                                        
21 Kunsthistoricus Linda Nochlin (1931-2017) is voornamelijk bekend van haar feministische essay “Why Have 
There Been No Great Woman Artists?” uit 1971 en haar vertaling van Edward Said’s Orientalism naar de 
kunstgeschiedenis in essay “The Imaginary Orient” in 1983.  
22 Nochlin, “The Imaginary Orient,” 16-18. 
23 Kunsthistoricus Terry Smith (1944-) onderzoekt de definitie van de hedendaagse kunst in boeken What is 
Contempary Art? (deel 1: 2001, deel 2: 2009) en legt globale verbanden in Contemporary Art: World Currents 
(2011). Smith is gespecialiseerd in de Australische hedendaagse kunst.  
24 Smith, Terry. ‘Contemporary Art,’ 187. 
25 Ibid, 188. 
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museum een massamedium werd.26 Vergelijkbaar met Smith zijn condities voor 

kunstproductie onderscheidde Huyssen drie hedendaagse museummodellen: 

neoconservatief, poststructuralistisch en kritiek-theoretisch.27 Het museum is een dominant 

orgaan in de culturele industrie waarin de ideologie en thematiek van het modernisme nog 

actief zijn onder het pseudoniem van postmoderne cultuur. Huyssen vond het aandoenlijk 

dat theoretici de globale verspreiding van de universele modernisatie vierden, terwijl dit ook 

het nationalisme in het museum instant hield.28 Huyssen concludeerde dat een museum een 

podium moest zijn voor het tonen van meerdere ideologieën in een tijd waarin alternatieve 

moderniteiten, inclusief de variant ingebed in het westerse museum, naast elkaar konden 

bestaan.29  

Hans Belting paste ook de postkoloniale theorie en de globalisatie toe op het 

westerse museummodel en beschreef, vergelijkbaar met Terry Smith, hoe de opkomst van 

hedendaagse niet-westerse kunstwerelden het modernistische museummodel bedreigde. 30 

Voorheen waren etnische objecten door het kolonialisme in het westerse museum beland, 

waardoor de oorspronkelijke betekenis van het etnografische object verloren ging. Door 

middel van nabootsing van de oorspronkelijke omgeving werd getracht de betekenis te 

behouden, maar volgens Belting was dit slechts een illusie waardoor het object alsnog zijn 

betekenis verloor.31 De hedendaagse niet-westerse kunstenaar wilde niet langer vergeleken 

worden met de koloniale restanten van traditionele kunst in westerse musea. Het 

onderscheid tussen pre-koloniale, koloniale en postkoloniale kunst moest op de juiste 

manier gemaakt worden, waarbij ook het tonen van de negatieve kant van de koloniale 

geschiedenis hoort.32 Of deze institutionalisering van de globale kunst gewenst is, is nog 

maar de vraag. Het omarmen van de globale kunst in het westerse museum ontkent de 

kritiek die de globale kunst op het museum heeft, vergelijkbaar met de dood van de Avant-

Garde.33 Hoewel kunst een globale conditie is geworden kon het volgens Belting geen 

                                                        
26 Professor Duitse en vergelijkbare literatuur aan Columbia University, Andreas Huyssen (1942-) schreef 
Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia in 1995 waarin hij de ‘museummania’ en de 
hedendaagse kunst in de globalisatie onderzoekt.  
27 Huyssen, ‘Escape from Amnesia,’ 25. 
28 Ibid, 27. 
29 Ibid, 30-35. 
30 Duitse kunsthistoricus Hans Belting (1935-) is gespecialiseerd in middeleeuwse, renaissance en hedendaagse 
kunst waarbij hij de beeldtheorie onderzoekt. 
31 Belting, “Contemporary Art and the Museum in the Global Age,” 18-19. 
32 Ibid, 19, 33. 
33 Ibid, 34. 
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universele significatie hebben. De betekenis van een kunstwerk hing te nauw samen met zijn 

culturele en sociale context.34 Er lag te veel druk op musea in het westen om de controversie 

rondom wereldkunst te overbruggen en de gehele wereld juist te bedienen.35 Hiernaar 

streven was onmogelijk want de unieke identiteit moest juist worden omarmt waardoor er 

meerdere kunstwerelden ontstonden.36 Door globalisatie ontstond er een verscheidenheid 

aan musea met elk hun eigen geografische en kunsthistorische context. 37 Deze context 

verschilde dermate van elkaar dat ze niet vergeleken konden worden.38 Musea bleven een 

voornamelijk lokale significantie hebben bij het lokale publiek.39 

 

 1.4 Tentoonstellingskritiek 

 

De volgende stap was het formuleren van tentoonstellingskritiek op de eerste toepassingen 

van de postkoloniale theorie en de globalisatie in het museum zoals bij de Magiciens de la 

Terre tentoonstelling in Parijs in 1989. Rasheed Araeen zijn teleurstelling over de 

tentoonstelling betrof niet de kwaliteit van de werken of de aantrekkelijke plaatsing, maar 

hij vond dat de verschillen tussen moderne en traditionele kunst moeilijk te onderscheiden 

waren.40 Hij constateerde een gebrek aan radicale theoretische of conceptuele kaders die de 

samenkomst van deze werken en hun oorspronkelijke verschillen toelichtten. De werken 

werden in gelijke omstandigheden gepresenteerd maar is deze gelijkheid geen illusie?41 De 

gelijke verdeling in tentoonstelling tussen westerse en niet-westerse kunst was 

merkwaardig. Kon de niet-westerse cultuur niet op een meer authentieke manier 

gerepresenteerd worden in de westerse canon? Zonder de hiërarchische structuur in de 

culturele ongelijkheid tentoon te stellen, is het onmogelijk om de totale exclusie van de niet-

westerse kunstenaar in de geschiedenis van het modernisme te erkennen.42 Araeen stelde 

                                                        
34 Belting, “The plurality of Art Worlds and the New Museum,” 95. 
35 Belting, “Contemporary Art and the Museum in the Global Age,” 33. 
36 Ibid, 36. 
37 Belting, “The plurality of Art Worlds and the New Museum,” 96. 
38 Ibid, 33. 
39 Belting, “Contemporary Art and the Museum in the Global Age,” 30. 
40 Brits-Pakistaanse Rasheed Araeen (1935-) is naast autodidactisch kunstenaar ook  
ingenieur, curator en schrijver. Hij is oprichter van kritisch tijdschrift Third Text over  
postkolonialisme en etniciteit in de beeldende kunst. 
41 Araeen, “Our Bauhaus Others,” 155. 
42 Araeen, “Why Third Text?,” 303. 
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dat ontkenning van de contextuele verschillen tussen kunstwerken niet de correcte 

postkoloniale oplossing was. 

 Stuart Hall adviseerde Tate Gallery in Londen over de herziening van de 

collectietentoonstelling in 2000. Hall stelde dat het einde van het modernisme in musea nog 

niet was aangebroken maar dat de post-fenomenen aan het einde van de twintigste eeuw 

wel een verandering van perspectief in gang hadden gezet.43 Een museum dat dacht te 

kunnen voortbestaan in het modernistische discours besefte zich niet hoe er 

tegenstrijdigheden in de wereld waren ontstaan die dit model ontkrachtten. Het klopte dat 

er nog steeds een focus op het Westen was maar er ontstonden nieuwe moderniteiten in de 

periferie die het centrum kwamen overmeesteren.44 Het westerse museum, zoals Tate 

Gallery, bezat een traditie, collectie en een maatschappelijke positionering die een 

belangrijke taal sprak; maar deze taal was niet langer de enige. Omdat het systeem van 

westerse musea bestond uit macht en privilege was het losbreken van de diepgewortelde 

ideologieën een langdurig proces.45  

 Okwui Enwezor schreef naar aanleiding van dezelfde collectiepresentatie in Tate 

Gallery over wat hij The Postcolonial Constellation noemde: een geopolitieke, neo-imperieel 

fenomeen dat zich na De Tweede Wereldoorlog manifesteerde in de tijd van liberale, 

feministische, postkoloniale en antiracistische bewegingen die elke productie of interactie 

van hedendaagse kunst als een resultaat van globalisatie na imperialisme zag. 46 De moderne 

kunstgeschiedenis was zo diepgeworteld in de imperialistische ideologie dat de druk van de 

postkoloniale theorie op het museum uit gewenning werd genegeerd.47 Enwezor had twee 

soorten kritiek op de hedendaagse tentoonstellingen. De eerste was de drang naar sensatie, 

populisme en actualiteit waardoor de tentoonstelling een vorm van entertainment werd 

waar elke kritische noot ontbrak.48 De tweede is de snobistische avantgardistische 

                                                        
43 Hall, “Museums of Modern Art and the End of History,” 274-276. 
44 Ibid, 281. 
45 Hall, “Museums of Modern Art and the End of History,” 282. 
46 Amerikaans-Nigeriaanse curator, kunsthistoricus en criticus Okwui Enwezor (1963-2019) cureerde onder 
andere Documenta XI in Kassel en de 56ste Biënnale in Venetië en directeur van Haus der Kunst in Munich, 
Duitsland. Enwezor had vooruitstrevende ideeën en zocht grenzen op over de aanwezigheid van de kolonisatie 
in het museum en de invloed van globalisatie.  
Enwezor, “The Postkolonial Constellation,” 231-232. 
47 Ibid, 207-213. 
48 Dit kritiek is vergelijkbaar met de beschrijving van Terry Smith van de hedendaagse conditie voor 
kunstproductie die ontstond tijdens de een sensatie gerichte kunstmarkt en opkomend nationalisme in het 
westen.  
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benadering van kunst als een enkel autonome creatie zonder culturele context.49 Volgens 

Enwezor kon hedendaagse kunst niet door een enkel model benaderd worden. Ten eerste 

niet door de verscheidenheid aan vormen van tentoonstellen zoals biënnale, blockbusters en 

thematentoonstellingen omdat deze elk een eigen context met zich meebrachten. Ten 

tweede omdat dekolonisatie in voormalige koloniën verscheidende politieke en 

maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebracht waar de hedendaagse kunstenaars 

zich tot verhielden.50  Feit was dat de interesse van musea, zoals Tate Modern, in niet-

westerse vormen van artistieke productie nooit de traditie en continuïteit in de canon zal 

kunnen vervangen.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
49 Enwezor, “The Postkolonial Constellation,” 210-211. 
50 Ibid, 222-228. 
51 Ibid, 222. 
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PARAGRAAF 2: 
Wat is de invloed van de postkoloniale theorie en de globalisatie op het 
tentoonstellingsbeleid van directeur Charles Esche in het Van Abbemuseum? 
 

2.1 Van Abbemuseum 

 

Het Van Abbemuseum in Eindhoven, dat opende in 1936, is opgericht vanuit de collectie van 

de lokale sigarenfabrikant Henri Van Abbe. Het museum bestaat uit twee gebouwen: het 

originele gebouw uit 1936 met symmetrische zalen met bovenlichtinstallatie en de 

postmoderne uitbreiding uit 2003 met vijf verdiepingen.52 Het Van Abbemuseum is één van 

de weinige musea in Nederland dat enkel als hedendaags kunstmuseum wordt beschouwd, 

hoewel de collectie uit voornamelijk modernistische kunstwerken bestaat. De definitie van 

het begrip hedendaags is door de verschillende directeuren op andere manieren benaderd 

waardoor de ideologie van het museum over de jaren is veranderd.  

 Claire Bishop schreef in haar essay Radical Museology or, What’s ‘Contemporary’ in 

Museums of Contemporary Art? over de toekomst van het hedendaagse museum in de 

eenentwintigste eeuw.53 Bishop benoemde de volgende twee definities voor de term 

hedendaags: het huidige historische moment als uitgangspunt voor de ideologie of een 

dialectische, politieke methode met een radicale definitie van de term.54 De drie musea die 

Bishop in haar essay behandelde, zijn gedreven door een sociale en politieke urgentie om 

hun collectie van hedendaagse kunst in relatie tot de geschiedenis te overdenken, 

gemarkeerd door nationale trauma’s en koloniale schuldgevoelens (The Reina Sofía, 

Madrid), de Balkanoorlog en socialisme (MSUM, Ljubljana), Islamfobie en het falen van de 

sociale democratie (Van Abbemuseum, Eindhoven).55 Het Van Abbemuseum is een 

hedendaagse tijdmachine die sinds de komst van directeur Charles Esche de vele bronnen 

van het instituut experimenteel benut: de collectie, het archief, de bibliotheek en de 

residenties om verscheidene tentoonstellingen te creëren.56 

 
 
                                                        
52 Bishop, Radical Museology, 29. 
53 Britse kunsthistoricus Claire Bishop (1971-) is professor aan de The Graduate School and University Center of 
the City of University of New York (CUNY) en schrijft regelmatig voor academisch tijdschrift October. 
54 Ibid, 6. 
55 Ibid, 27. 
56 Ibid, 29. 
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 2.2 Charles Esche 
 

Sinds 2004 is Charles Esche directeur van het Van Abbemuseum.57 Hij introduceerde een 

nieuw museummodel waarbij hij zich tegen de modernistische denkbeelden keerde en de 

globale kwaliteiten van de biënnale met de lokale eigenschappen van een museum liet 

samenkomen.58 De kernwaarden van het museum zijn openheid, gastvrijheid en 

kennisuitwisseling waarbij de rol van de collectie als cultureel geheugen en het museum als 

publieke ruimte voor internationale kruisbestuiving van creativiteit centraal staat.59 Maar op 

welke manier tracht Esche te functioneren in de tijd van postkolonialisme en globalisatie? De 

etnische missie van het Van Abbemuseum is het dekoloniseren en de-moderniseren van het 

beleid en het imago van de collectie en het museum.60 Esche linkt zijn reorganisatie van de 

collectie direct aan de politieke conflicten en de maatschappelijke veranderingen na 1989 

waartoe het museum zich sinds toen moest verhouden. Esche zijn standpunt binnen de vele 

kunstwerelden komt voort uit zijn bezorgdheid over de voortdurende invloed van het 

modernisme in de hedendaagse kunst, de snelheid van de ontwikkelingen in de globalisatie 

en de relatie tussen het kapitalisme en de blijvende communistische naslag. Het Van 

Abbemuseum is onder Esche een hedendaagse, historische verhalenverteller die de 

geschiedenis blijft overdenken en recreëren.61 Het oeuvre van tentoonstellingen en 

programma’s onder het beleid van Esche is te groot en te veelzijdig om allemaal te 

behandelen en hierom dienen de tentoonstellingen Plug In, Play Van Abbe en de 

solotentoonstelling van Rasheed Araeen: Een Retrospectief als representatieve voorbeelden. 

 

 

 

 

 

                                                        
57 De van oorsprong Engelse curator en schrijver Charles Esche (1963-) heeft vele biënnales in onder andere 
Jakarta 2015, Sao Paulo 2014, Palestina 2007 en 2009, Istanbul 2005, Ljubljana 2011 en Gwangju 2002 (mede) 
gecureerd. Hiernaast is hij professor aan The University of Arts in Londen, docent aan de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht en voorzitter van CASCO Utrecht.  
‘Charles Esche’. Website Van Abbemuseum Eindhoven. 
58 Bishop, Radical Museology, 33. 
59 ‘Wie wij zijn’. Website Van Abbemuseum Eindhoven. 
60 “Van Abbe, Juist Nu!” 
61 Bishop, Radical Museology, 33-34. 
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 2.3 Plug In 

 

Plug In (2006-2008) was een serie collectiepresentaties die de collectie op verschillende 

manieren benaderde en op experimentele wijze tentoonstelde.62 Een collectie definieert het 

museum; Esche wilde na zijn aanstelling als directeur nooit meer een traditioneel 

chronologisch overzicht tentoonstellen.63 Bij Plug In werden gast-curatoren, theoretici en 

kunstenaars uitgenodigd om elk in één zaal hun verhaal met de collectie te tonen.64  De 

zalen werden in een wisselend tempo gewijzigd waardoor er steeds nieuwe verbanden 

ontstonden. De internationale gast-curatoren toonden hun persoonlijke reflectie op de 

collectie terwijl de hedendaagse kunstenaars hun eigen werk als actuele stem in de collectie 

toevoegden en theoretici de ruimte kregen om resultaten van hun eigen onderzoek op de 

collectie toe te passen. Hiernaast cureerde ook het museum zelf enkele zalen met vragen 

als: Wat kan een collectie voor haar omgeving betekenen? En: Welke consequenties hebben 

tijd, plaats en context voor de presentatie van kunstwerken? Deze vragen kwamen voort uit 

het besef dat een hedendaags kunstmuseum enkel vanuit de positie van het heden naar het 

verleden kan kijken zoals de definitie van Claire Bishop. Plug In moest op experimentele 

manier, met een hedendaagse blik subjectieve verhalen presenteren. Niet elk van de 

drieënvijftig Plug In’s zal even geslaagd zijn, maar zouden wel aanzetten tot verandering.65  

 Zo was Plug In #18: Het Kijkdepot een samenstelling van door het publiek schriftelijk 

aangevraagde kunstwerken uit het depot (afb. 2).66 Naast dat het publiek op deze manier 

een bijzondere samenstelling creëerde, werden ook de schriftelijke motivaties in het archief 

bij het kunstwerk bewaard zodat de publieke opinie aan het werk verbonden werd.67 Plug In 

#27: Lily van der Stokken en gast: Esther Tielemans was een zaal waarvoor gastcurator Van 

der Stokken een grafisch behang ontwierp, waarin afwisselend kunstenaars werden 

uitgenodigd om een kunstwerk te tonen (afb. 3). Ester Tielemans maakte speciaal voor Plug 

In het nieuw werk Acting waarin het behang werd weerkaatst in de spiegelende, gekleurde 

oppervlakken.68 Voor Plug In #51: Activist Club werd een collectief aan kunstenaars uit 

                                                        
62 Bishop, Radical Museology, 29. 
63 Thije, “Van Play In tot Play,” 74. 
64 Ibid, 75. 
65 Berndes, “Plug In: De collectie anders,” 6-7.  
66 “Plug In #18: Kijkdepot.” 
67 Berndes, “Plug In: De collectie anders,” 7. 
68 “Plug In #27 Lily van der Stokker en gast: Esther Tielemans.” 
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Rusland, genaamd Chto Delat (wat dient er te gebeuren), uitgenodigd om werk te 

presenteren in de context van de collectie. Er ontstond een kleine bioscoop waar drie van 

hun films werden getoond waarin een brug tussen kunst, politiek en activisme werd 

geslagen.69  

 

   
Afbeelding 2 - Plug In #18: Het Kijkdepot                              Afbeelding 3 - Plug In #27: Lily van der Stokken en Esther Tielemans 

 

Na Plug In was voor Esche de conclusie duidelijk: het kunstwerk is altijd een product van zijn 

context, zowel institutioneel, politiek, maatschappelijk en cultureel. Door de invloed van de 

economische en culturele globalisering sinds 1989 bestond er geen overkoepelende, 

universele discours meer maar enkel een constellatie van voortdurend veranderende 

subjectieve verhalen. Hierom is het contextualiseren van een kunstwerk van groot belang 

voor het begrijpen en ervaren ervan. In Plug In werd deze context bevraagd en ontstonden 

er onverwachte constellaties. De bezoeker werd uitgenodigd om, naast het esthetisch 

ervaren van de individuele kunstwerken, de context kritisch te bekijken. De tentoonstelling 

kon het publiek op nieuwe ideeën brengen en tot ander gedrag aanzetten; het is een 

zoektocht naar en door nieuwe constellaties van de collectie.70  

 

 2.4 Play Van Abbe  

 

Het vierdelig programma Play Van Abbe (2009-2011) met tentoonstellingen, lezingen, 

discussies en performances rondom de collectie en de positie van een museum in de 

                                                        
69 “Plug In #51 Activist Club.” 
70 Esche, “Inleiding,” 4-5. 
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eenentwintigste-eeuw is de geradicaliseerde opvolger van Plug In.71 Play Van Abbe nam 

afstand van de traditionele tentoonstellingsdynamiek en zag het museum niet langer als 

gezaghebbende maar eerder als een veranderlijke bron van mogelijkheden.  

 Deel 1: Het spel en de spelers vroeg zich af wie de ‘spelers’ waren in het museum en 

welke invloed deze spelers hadden op de positionering van de collectie in het heden en 

verleden. Zo werd de door oud-directeur Rudi Fuchs gecureerde Zomertentoonstelling van 

de eigen collectie uit 1983 herhaald (afb. 4 en afb. 5).72 Tijdens deze tentoonstelling in 1983 

werden recente aankopen voor het eerst aan het publiek getoond en de collectie als in een 

spel in anti-traditionele chronologische volgorde geplaatst.73 De reconstructie in 2009 riep 

vele vragen op: Welk verhaal wilde Fuchs vertellen en hoe ervaren we dit in de huidige tijd? 

En: Is een reconstructie enkel een reconstructie of, door de vernieuwde context, een nieuwe 

tentoonstelling? Het historische oeuvre van tentoonstellingen werd door Esche als een deel 

van de collectie gezien waarbij de geschiedenis van het instituut een herinnering is aan een 

historische discours.74 Door het reconstrueren van een tentoonstelling kan opnieuw worden 

ervaren welke invloed deze context op kunstwerken heeft.75   

 

   
Afbeelding 4 – Zomertentoonstelling, 1983      Afbeelding 5 – Herhaling: Zomertentoonstelling 1983, 2009  

  

Deel 2: Time Machines was een onderzoek naar vier historische museummodellen. Hoe 

vertelt een museum een verhaal door middel van presentatietechnieken en welke discours 

ligt hierachter verscholen? Kunsthistoricus Kai-Uwe Hemken en ontwerper Jakob Gebert 

                                                        
71 “Play Van Abbe: Het museum in de 21ste eeuw.” 
72 “Zomertentoonstelling 1983.” 
73 Thije, “Van Play In tot Play,” 75. 
74 Bishop, Radical Museology, 30. 
75 Thije, “Van Play In tot Play,” 75. 
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tonen hun reconstructie van de Raum der Gegenwart, een unieke museale installatie 

ontwikkeld in de jaren twintig in Hannover. Het Berlijnse Museum of American Art ontwierp 

een 'etnografische' installatie rondom het Museum of Modern Art in New York. Kunstenaar 

Wendelien van Oldenborgh ontwikkelde een project rondom het museumontwerp van de 

Italiaanse architecte Lina Bo Bardi uit het MASP in São Paulo. Activist Florian Schneider 

maakte een presentatie over het poëtische museumconcept Musée Imaginaire van André 

Malraux.76 Deze presentaties gaven een inkijk in de ontstaansgeschiedenis en stelden vragen 

over de toekomst van het moderne en hedendaagse kunstmuseum. Het Van Abbemuseum 

ambieerde het museum van musea te zijn waarbij de geschiedenis van ideologische 

modellen werd verzameld. Deze strategie van herhaling was begonnen met voormalig 

directeur Jean Leering die reconstructies van historische tentoonstellingen verzamelde.77 

Het historische belang van tentoonstellingen werd op deze manier niet enkel bewaard maar 

met de discourse van het heden opnieuw onderzocht en toegepast. 78   

 Deel 3: De principes van verzamelen, het verzamelen van principes bevroeg het 

verzamelbeleid en het archiveren van de collectie. Wie brengt welke werken samen en 

waarom? En: Wat betekent een collectie voor het museum? Acht internationale kunstenaars 

toonden hun kunstwerken die door middel van verzamelen en archiveren een beeld 

vormden over hun persoonlijke, sociaal-maatschappelijke situatie.79 Een collectie is geen 

objectieve verzameling van kunstwerken maar een groeiende bron van informatie over 

sociale, politieke en esthetische ideologieën in de geschiedenis.80  

 Deel 4: De Pelgrim, De Toerist, De Flaneur (en de Werker) onderzocht welke invloed 

de verwachtingen en houding van het publiek hebben op hun ervaring van een 

tentoonstelling. Bij aankomst kreeg het publiek één van de vier verschillende 

observatierollen toegewezen waarbij kunst, de tentoonstelling en het museum bevraagd 

werden (afb. 6). Het Van Abbemuseum erkende hiermee de rol van het publiek in de 

ontvangst van kunst en creëerde een unieke plek voor het ontstaan en de uitwisseling van 

persoonlijke ervaringen. De pelgrim concentreerde zich op het kunstobject, de toerist op de 

verhalen, de flaneur op de tijdsgebonden discours van de museumervaring en de werker op 

                                                        
76 “Play Van Abbe – Deel 2: Tijdmachines.”” 
77 ‘1964-1973: Jean Leering’. Website Van Abbemuseum Eindhoven. 
78 Bishop, Radical Museology, 30. 
79 “Play Van Abbe – Deel 3: De principes van verzamelen – Het verzamelen van principes.” 
80 “Play Van Abbe – Deel 2: Tijdmachines.” 
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de vervaardiging van nieuwe ideeën bij de confrontatie met kunst.81 Het publiek werd, 

indien nodig, begeleid door speciaal opgeleide Game Masters die ondersteuning aanboden 

bij het ontdekken van de toegewezen rol.82 De tentoonstelling was een doorsnede van de 

collectie waarbij transparantie centraal stond; zo waren er op de wanden figuren, genaamd 

museumindex, geplaatst met gegevens van het museum zoals het aantal niet-westerse 

kunstenaars in de collectie en de duurste aankopen. Hiernaast konden er kritische vragen 

aan Esche worden gesteld, waarvan de antwoorden op de website werden geplaats (afb. 

7).83 

 

   
Afbeelding 6 – De rolverdeling         Afbeelding 7 – Museumindex  

 

 2.5 Rasheed Araeen: een retrospectief  

 

De overzichtstentoonstelling Een retrospectief (2017-2018) toonde in vijf chronologische 

hoofdstukken het artistieke en academische oeuvre van Rasheed Araeen dat van grote 

invloed is geweest op vele kunstenaars, historici en curatoren. 

 Hoofdstuk 1: Het begin (1955-1964) toonde Araeen zijn vroege schilderwerken, 

gemaakt in Karachi, Pakistan, waarbij zijn interesse in abstractie en geometrie ontstond.  

 Hoofdstuk 2: Geometrie en symmetrie (1964-1970) was de periode na 1964 toen 

Araeen naar Engeland emigreerde. Araeen vertelde dat hij Karachi verliet omdat hij zich 

gelimiteerd voelde door de nog beperkte status van moderniteit in zijn eigen land.84 In 

Engeland begon Araeen zijn unieke bijdrage aan het minimalisme door middel van kleurrijke 

                                                        
81 “Play Van Abbe – Deel 4: De pelgrim, de toerist, de flaneur (en de werker).” 
82 “Handleiding: De pelgrim, de toerist, de flaneur (en de werker).” 
83 Bishop, Radical Museology, 33. 
84 Buddensieg, “Rasheed Araeen: Artist and Critic,” 41-42. 
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structuren en rasterwerken waarvan hij geloofde dat ze konden leiden tot de emancipatie 

van de mensheid.85 

 Hoofdstuk 3: Politieke bewustwording (1971-1984) was de visuele vertaling van de 

worsteling met de Britse imperialistische politiek in de kunst waardoor Araeen werd 

buitengesloten. Araeen streed voor de erkenning van alternatieve modernistische modellen 

die genegeerd werden door het dominante westen. Hij maakte de weg vrij door 

hedendaagse kunst zonder (geografische en culturele) grenzen te propaganderen.86 Araeen 

zette zichzelf en zijn politieke visie centraal door bijvoorbeeld een zelfportret slachtoffer te 

laten worden van agressieve islamofobische graffiti.87  

 Hoofdstuk 4: Op zoek naar betekenisvolle taal (1984-1997) was een serie 

kruisvormige groene monochrome fotomontages als belichaming van de ideologische en 

militaire verschillen tussen het Oosten en het Westen. In Golden Calf (1987) wordt het 

beroemde portret van Marilyn Monroe door Andy Warhol gecombineerd met een zeefdruk 

van een groep Iraanse vrouwen en een krantenknipsel van een Iraanse soldaat uit de Iraq-

Iran oorlog (afb. 8). Monroe en de soldaat representeren beide een andere realiteit en 

politieke discours; de westerse kunst fetisj tegenover de realiteit van oorlog.88 Araeen 

creëerde een hybride vorm van Oosterse en Westerse elementen op doek.89  

  

   
Afbeelding 8 – Golden Calf, 1987               Afbeelding 9 – The Reading Room 

 

                                                        
85 Van Abbemuseum, Rasheed Araeen: Een Retrospectief, YouTube, min. 4.00-4.19. 
86 Buddensieg, “Rasheed Araeen: Artist and Critic,” 42. 
87 Ibid, 45. 
88 Ibid, 45. 
89 Buddensieg, “Rasheed Araeen: Artist and Critic,” 46. 
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Hoofdstuk 5: Thuiskomst toonde Araeen zijn meest recente geometrische kunstwerken 

waaruit door publieke participatie nieuwe sculpturen ontstonden. In de laatste zaal was een 

actualisering van The Reading Room (1979-2011) gerecreëerd waarin alle oplagen van 

academisch tijdschrift Third Text gelegen op de kubussen van zijn werk Zero to Infinity (1968) 

te zien waren (afb. 9).90 

 Academisch tijdschrift Third Text is in 1987 opgericht door Rasheed Araeen en 

benaderde kunst en de kunstwereld op kritische wijze. ‘Third’ verwijst naar de derde wereld 

die door onder ander economisch verschillen van het rijke westen wordt gescheiden. 

Hoewel veel van deze landen een koloniale geschiedenis delen en ze nu elk nog onder een 

vorm van neokolonialisme functioneren, was dit volgens Araeen nog geen reden om de 

economische, politieke en culturele verschillen te generaliseren.91 Third Text onthult de 

nieuwe vormen van institutioneel racisme dat afstandelijk is tegenover nieuwkomers en 

stimuleert hiermee de verschuiving van macht van het centrum naar de periferie.92 Third 

Text biedt een platform voor theoretische debatten en historische analyse van de kunst om 

niet enkel het racisme en seksisme in de dominante cultuur te ontmaskeren maar ook om de 

essentiële aannamen die hierbij horen te veranderen.93  

 

 2.6 Kritiek op het tentoonstellingsbeleid 

 

Aan de hand van deze drie tentoonstellingen is te concluderen wat de invloed van de 

postkoloniale theorie en de globalisatie op het tentoonstellingsbeleid van directeur Charles 

Esche in het Van Abbemuseum is. Esche zijn etnische missie van de de-modernisering en 

dekolonisatie van het museum en zijn collectie is van start gegaan met Plug In waarbij er 

door gast-curatoren en kunstenaars nieuwe verbanden werden gelegd. Claire Bishop 

beweerde dat de eerste actie van musea om de collectie op te schudden vaak de 

thematische benadering is, waarbij de lineaire chronologie en verdeling in stromingen wordt 

verwijderd. Zo komen ook bij Plug In het heden en verleden samen in een transhistorisch en 

transgeografisch cluster. Het is voor curatoren lastig om het historische evenwicht in de 

                                                        
90 “Rasheed Araeen: Een retrospectief.” 
91 Araeen, “Why Third Text?,” 303. 
92 Belting, “The plurality of Art Worlds and the New Museum,” 98. 
93 Araeen, “Why Third Text?,” 305-306. 



 23 

collectie te verstoren omdat de collectie zorgt voor aanzien, financiële zekerheid en nauw 

samenhangt met de geschiedenis van het museum.94 Hierom is het uitnodigen van gast-

curatoren een goede eerste stap richting een eenentwintigste-eeuwse thematische collectie 

die elke demografie kan aanspreken. Helaas wordt dit gebrek aan chronologie vaak toch 

overgecompenseerd door de aanwezigheid van tijdlijnen op wanden en in de catalogus, 

maar dit was bij Plug In niet het geval. 95 Toch produceerde Plug In geen daadwerkelijk nieuw 

narratief, maar een fragmentarisch menu van mogelijkheden voor omgang met de canon.96 

De modernistische lineaire canon is doorbroken maar de collectie blijft voornamelijk blank 

en westers en hier veranderde de drieënvijftig Plug In’s niks aan.97  

Het Van Abbemuseum zag zelf ook in dat de de-modernisering met Plug In nog niet 

was behaald, waardoor Play Van Abbe deze missie nog radicaler vervolgde. Het vierdelige 

programma had als doel het onderzoeken van de geschiedenis van het westerse museum en 

de bewustwording van het discours van het Van Abbemuseum. Volgens Okwui Enwezor is 

deze bewustwording van groot belang voor musea en curatoren om zich in de toekomst te 

kunnen blijven ontwikkelingen. Elk museum heeft een eigen lens, discours, geschiedenis, 

smaak en communicatiemethode voor het creëren van tentoonstellingen; het is niet 

soeverein, ook al beweert het dit te zijn. Het publiek krijgt één van de vele visies op de 

kunstgeschiedenis te zien en moet zich bewust zijn van deze subjectiviteit.98 Zelfs de meest 

radicale tentoonstellingen bevinden zich in de kaders van de historische canon en het 

instituut. Aan deze discours kun je wellicht niet ontsnappen, maar je kunt er wel transparant 

over zijn zoals bij de museumindex in Play Van Abbe.99 Andreas Huyssen beschreef dat het 

grootste conflict in het museum het vinden is van de juiste verhouding tussen de historische 

collectie en de nieuwe hedendaagse kunst omdat het westerse museum het alternatieve-

modernisme blijft wantrouwen.100 Tijdens Play Van Abbe was er geen andere tentoonstelling 

te zien waardoor alle aandacht naar het onderzoeken van de institutionele discours ging. 

Huyssen stelde dat de juiste manier om het museum te beoordelen is om af te wegen hoe 

het zichzelf openstelt voor andere representaties en hoe het omgaat met problemen van 

                                                        
94 Bishop, Radical Museology, 24. 
95 Ibid, 27. 
96 Ibid, 29-30. 
97 Belting, “The plurality of Art Worlds and the New Museum,” 91, 95. 
98 Enwezor, “The Postkolonial Constellation,” 230-231. 
99 Ibid, 228-229. 
100 Huyssen, ‘Escape from Amnesia,’ 13-14. 
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representatie, ideologieën en geheugen in de tentoonstellingen.101 Met Play Van Abbe heeft 

het Van Abbemuseum bewezen het institutionele discours te onderzoeken, te bevragen en 

te herhalen maar helaas gebeurde dit nog zonder oordeel. Enkel herhaling is niet genoeg 

omdat het belang van documenteren en recreëren van tentoonstellingen juist het 

toevoegen van eigentijdse kaders is.102 Terry Smith beweerde dat het belang van de collectie 

en de lokale eigenschappen van het museum cruciaal is in het zich onderscheiden van 

andere expositielocaties.103 Het is de uitdaging om hedendaagse globale kunst op lokaal 

gebied relevant te maken en vervolgens deze lokale significantie te ontstijgen.104 Ook 

Huyssen vond dat het museum zich moest blijven ontwikkelen door het universele, 

nationalistische en imperiale model te verwerpen. Zo kan er een oprecht instituut ontstaan 

dat in het oog van het publiek een podium is om elke vorm van cultuur samen te brengen, 

van elkaar te kunnen leren en om te vermengen.105  

Eén van de valkuilen bij het omarmen van de niet-westerse kunst is het maken van 

esthetisch toerisme, de verleiding van exotisme of het simplificeren van het werk waardoor 

een stereotypering ontstaat.106 Maar was dit bij Een Retrospectief van Rasheed Araeen ook 

het geval? Smith beschreef hoe het onderzoeken en tentoonstellen van een retrospectief 

van een grote kunstenaar uit een gedekoloniseerd land met een wereldwijde relevantie de 

vervolgstap is richting het dekoloniseren van het museum. Hij geloofde dat de huidige status 

van hedendaagse kunst in westerse musea ontstegen moest worden zodat de gehele wereld 

in de toekomst een gemeenschappelijke inspirerende basis voor de uitwisseling van culturen 

kan zijn.107 Araeen zag het organiseren van een speciale niet-westerse kunsttentoonstelling, 

waarbij de unieke eigenschappen juist worden vergroot, als het tegenovergestelde van 

gelijkwaardige behandeling. Is het scheiden van de modernistische kunst en de niet-

westerse kunst geen bewijs voor de dominantie van het Westen?108 De postkoloniale theorie 

voedt het koloniale denken, die stelt dat de niet-westerse kunstenaar die als immigrant in 

het Westen verblijft enkel kunst kan produceren in verhouding tot zijn koloniale verleden en 

                                                        
101 Huyssen, ‘Escape from Amnesia,’ 34. 
102 Zoals bij de herhaling van Zomertentoonstelling van de eigen collectie uit 1983 door Rudi Fuchs. 
103 Smith, Terry. ‘Contemporary Art,’ 189. 
104 Ibid, 191. 
105 Huyssen, ‘Escape from Amnesia,’ 35. 
106 Smith, Terry. ‘Contemporary Art,’ 192. 
107 Ibid, 192. 
108 Araeen, “Our Bauhaus Others,” 157. 
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de scheiding van zijn eigen cultuur. De geïmmigreerde kunstenaar werd een nieuw 

postkoloniaal object dat sociaal en cultureel niet in staat was om hetzelfde om te gaan met 

de moderne wereld als zijn blanke, Europese medemens.109 De illusie van de niet-westerse 

kunstenaar in een westers museum is volgens Araeen een blijvend neokoloniaal 

fenomeen.110 Araeen stond fel tegenover de white cube, de westerse kunstgeschiedenis en 

de esthetiek van het modernisme. Waarom is Een Retrospectief dan toch in een westers 

museum tentoongesteld?111 De crux is de relatie tot het lokale publiek in Eindhoven dat 

doorgaans blank, hoogopgeleid en christelijk georiënteerd is. De islamitische tekens, 

symbolen en verwijzingen in Araeen zijn werk zijn voor dit publiek niet gemakkelijk te 

herkennen. Hoewel Araeen fel tegenover het esthetische gebruik van de white cube stond, 

was deze noodzakelijk voor de begrijpbaarheid van de tentoonstelling. Zelfs in het Van 

Abbemuseum zal de niet-westerse kunstenaar de dominante cultuur altijd onder het mom 

van zijn of haar eigen identiteit moeten benaderen totdat het instituut zijn westerse 

privilege eindelijk loslaat.112 De ideeën van de postkoloniale theorie en het postmodernisme 

zijn volgens Araeen niet enkel onjuist maar ook respectloos. Het instituut werd door Een 

Retrospectief van binnenuit bevochten.113  

                                                        
109 Araeen, “A New Beginning,” 336-337. 
110 Araeen, “Our Bauhaus Others,” 158. 
111 Buddensieg, “Rasheed Araeen: Artist and Critic,” 44. 
112 Araeen, “A New Beginning,” 341. 
113 Ibid, 342-344. 



CONCLUSIE 

 

In hoeverre is het tentoonstellingsbeleid van het Van Abbemuseum, onder leiding van 

directeur Charles Esche, vooruitstrevend in verhouding tot de postkoloniale theorie en de 

globalisatie?  

 

Het Van Abbemuseum heeft een ambitieus tentoonstellingsbeleid met als missie het 

dekoloniseren en de-moderniseren van de collectie en het museum. Onder leiding van 

Charles Esche is het museum een hedendaagse en historische verhalenverteller geworden 

die de institutionele geschiedenis van het westerse kunstmuseum overdenkt. Toch bevindt 

de verhouding van het museum tot de postkoloniale theorie en de globalisatie zich nog in 

een pril stadium.  

 Het openstellen van de collectie voor gast-curatoren en kunstenaars om nieuwe 

verbanden te laten ontstaan, bracht geen daadwerkelijk nieuw narratief voort maar enkel 

een fragmentarisch menu van mogelijkheden voor de omgang met de collectie en de canon. 

De lineaire kunsthistorische canon was doorbroken maar de collectie bleef onveranderd. Als 

het museum zijn collectie echt wil de-moderniseren zouden de resultaten van Plug In 

moeten worden toegepast op het verzamelbeleid waardoor er nieuwe soorten en vormen 

van kunst worden toegevoegd en andere werken worden afgestoten. Het imago van een 

museum hangt nauw samen met de collectie en alleen door het afstaan van de nu 

voornamelijk blanke, westerse en modernistisch kunstwerken zal het museum de-

moderniseren.  

 Elk museum heeft een eigen lens, een geschiedenis, smaak en 

communicatiemethode voor het creëren van tentoonstellingen. Het Van Abbemuseum 

onderzocht de geschiedenis en het discours van het westerse instituut van binnen naar 

buiten in plaats van van buiten naar binnen waardoor deze discours niet objectief werd 

benaderd. Ondanks de goede bedoelingen en transparantie werd over de reconstructies en 

onderzoeksresultaten geen oordeel verworven of afstand van genomen. De juiste 

vervolgstap zou zijn dat het museum zich volledig openstelt voor andere ideologieën en 

tentoonstellingen waarbij het museum figureert als neutraal podium voor het 

samenbrengen van elke vorm van kunst en cultuur.  
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 De globalisatie veroorzaakt nieuwe vormen van institutioneel racisme dat afstandelijk 

is tegenover nieuwkomers en dat westerse-kunst enkel in relatie tot postkolonialisme 

benadert. De illusie van de niet-westerse kunstenaar in een westers museum is een blijvend 

neokoloniaal fenomeen waardoor het gebruik van de postkoloniale term in het museum als 

iets negatief kan worden gezien. Het westerse museum heeft tot nu toe nog geen 

permanente afstand genomen van zijn modernistische collectie en institutionele discours. 

De niet-westerse kunstenaar is en blijft een buitenstaander die de betekenis van zijn 

kunstwerken zal moeten inruilen in voor een plek in het westerse museum. Toch kan enkel 

de toevoeging en vermenging van deze kunstenaars met het westerse museum het discours 

van binnenuit bevragen en uiteindelijk veranderen.  

 De crux is het lokale publiek. Het is een uitdaging om hedendaagse globale kunst op 

lokaal gebied relevant en begrijpelijk te maken en vervolgens deze lokale significantie weer 

te ontstijgen. Zelfs in het Van Abbemuseum zal de niet-westerse kunstenaar altijd onder het 

mom van zijn of haar eigen identiteit kunst moeten maken en wachten totdat het instituut 

zijn westerse privilege eindelijk loslaat. De toepassing van de postkoloniale theorie en de 

globalisatie in het Van Abbemuseum heeft zich sinds de aanstelling van Charles Esche verder 

ontwikkeld dan ooit. Het tentoonstellingsbeleid van het Van Abbemuseum is 

vooruitstrevend maar heeft zijn doelen met betrekking tot van dekolonisatie en de-

modernisatie nog niet bereikt. 

 

Bij de terugblik op dit onderzoek is te zien dat er geen contradictie of onderlinge 

tegenspraak in de theorie te vinden is. De critici zijn het over het algemeen met elkaar eens, 

maar voor een nader onderzoek kan getracht worden literatuur te vinden die elkaar 

tegenspreekt waardoor er wellicht een andere conclusie geformuleerd kan worden. Ook kan 

zowel de globalisatie, de postkoloniale, feministische en gender theorie op het gehele 

museumbeleid van het Van Abbemuseum worden onderzocht. Het museum heeft een 

uitgebreid educatieprogramma en agenda met lezingen, debatten en performances die 

kritisch bekeken kunnen worden. Hiernaast kan de theoretische achtergrond van de 

medewerkers en de curatoren van het museum worden bevraagd. Welke invloed heeft deze 

pluriforme, westerse, kunsthistorische achtergrond op de omgang met de postkoloniale 

theorie, globalisatie en op het alternatieve niet-westers modernisme in het Van 

Abbemuseum?  
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