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Verantwoording 

 

Wil het hedendaagse kunstbestel modern en actueel zijn, dan kan zij zich niet van de 

globalisering onttrekken. Omdat zij er met haar internationale kunstmanifestaties en 

rondreizende kunstenaars en curatoren onlosmakelijk onderdeel van is geworden, is 

tegelijkertijd objectief reageren moeilijk. Ook de onderzoeker heeft hiermee te kampen. 

Postkoloniaal discours heeft een scala aan nieuwe inzichten opgeleverd en de positie van de 

voormalig Westerse kunstwereld bevraagd. De terminologie van het discours rondom 

vraagstukken over identiteit en globalisering is doorlopend bekritiseerd en aangepast. Waar 

eerst een rigoureuze scheiding tussen het Westen en de Ander aangebracht werd, is het besef 

gerezen dat sinds economische en culturele machtrelaties zijn verschoven een genuanceerdere 

omschrijving van sociale groepen op zijn plaats is. Een invloedssfeer niet-Westers te noemen 

getuigt van een afhankelijkheid van die sfeer. Zonder een notie van een Westen zou die niet-

Westerse plaats niet bestaan. James Elkins stelt in zijn Stories of Art (London 2002, 74) dat 

‘The history of nineteenth- and twentieth-century non-Western art can almost be told in terms 

of the words used to name it. […] those words are “aboriginal,” “primitive,” “tribal”, 

“native,” and “non-Western”. Even though none of the words seems quite right, it is 

important to find an adequate term […]. Het voortdurend relativeren en verwerpen van elkaar 

uitsluitende tegenstellingen is één van de uitdagingen van historiografisch onderzoek. Basis 

Aktuele Kunst (BAK) Utrecht startte in 2009 het meerjarige project Former West ter 

gelegenheid van het twintigjarig jubileum van de val van de Berlijnse muur. Tot 2013 zal in 

de vorm van debat, publicaties en tentoonstellingen kritisch gereflecteerd worden op de 

effecten die deze ingrijpende gebeurtenis heeft en heeft gehad op de kunst in het ‘voormalige 

Westen’. Machtsverhoudingen verschuiven – dat geldt voor Duitsland, maar ook voor de rest 

van de wereld: de voortrekkersrol is niet meer per definitie aan het Westen voorbehouden. 

Omdat dit onderzoek noodzakelijkerwijs vanuit een Westers startpunt ondernomen is, is te 

spreken over het ‘voormalige Westen’ te ambitieus. Beseffende dat ze achterhaalde 

historische connotaties hebben zullen de termen Westers en niet-Westers bij gebrek aan een 

passend alternatief toch gebruikt worden.  
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Inleiding 

 

Voor een groot deel van de wereldbevolking is de dagelijkse realiteit, hoe gewoon deze zich 

ook voor doet komen, een complexe samensmelting van grensoverschrijdende fenomenen. 

Niet alleen voedsel en kleding hebben een internationale levensloop, ook de commercie en 

informatiestromen in kranten, op televisie en via Internet leggen onderlinge verbanden 

waarbij afstand steeds minder een rol speelt. Gelijkwaardigheid heeft de plaats ingenomen 

van overheersing en het bestaan van een centrum en een periferie is gevoelsmatig verdwenen. 

Participeren in de globale sfeer gebeurde aanvankelijk vanuit een ideologisch oogpunt, daarna 

vanuit de macht der gewoonte. De processen van globalisering, het gevoelsmatig en letterlijk 

vervagen van grenzen, actualiseerden identiteitsvraagstukken en brachten nieuwe nuances 

voor het voetlicht, want waar artistieke identiteit voorheen vooral ontleend werd aan fysieke 

eigenschappen als afkomst, seksuele geaardheid of geslacht, wordt zij nu steeds vaker 

verbonden aan een bepaalde locatie. Deze processen zijn al enige decennia geleden in gang 

gezet, maar de gevolgen ervan manifesteren zich sinds de laatste jaren in alle hevigheid. De 

weg naar globale gelijkheid heeft gevoelsmatig namelijk geleid tot een verlies van een 

onderscheidende identiteit, zowel op persoonlijk als op groepsniveau. Om dit gevoel tegen te 

gaan, wordt vooral de specifiek nationale identiteit actief gecultiveerd. Kunst is geen passieve 

spiegel van die realiteit, maar een wezenlijk onderdeel ervan. Kunstenaars en instituten 

relativeren, reageren en reflecteren en creëren daarmee een extra laag in de maatschappij: die 

van esthetisch discours. In dit onderzoek, dat uiteen valt in twee delen, zullen de fundamenten 

van het huidige kunstklimaat bloot gelegd worden. Daartoe zal in de eerste twee hoofdstukken 

een kritisch overzicht gegeven worden van toonaangevende tentoonstellingen en de 

ontwikkeling van het theoretisch discours rondom achtereenvolgens identiteitskwesties en 

globalisering. Dat zal vervolgens leiden tot het inzicht dat de combinatie van die twee thema’s 

een actuele waarde heeft, die aan de hand van de actuele Nederlandse tentoonstellingspraktijk 

in hoofdstuk drie uitgewerkt zal worden. De hoofdvraag daarbij is dan: hoe wordt binnen 

Nederlandse kunstinstellingen nu, met de theoretische erfenis van identiteitskwesties en 

globalisering en in het aangezicht van Europese en universele samensmelting, omgegaan met 

identiteitsvraagstukken? 

 

Maar hoe te beginnen die eigentijdse kunstwereld te interpreteren? Handboeken en 

theoretische overzichtswerken zijn met hun canonieke en beeldbepalende inhoud een 

interessante bron van informatie en startpunt voor een analyse van de grote lijnen aan de hand 
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waarvan de kunstgeschiedenis en –praktijk in kaart gebracht wordt.
1
 De omringende wereld 

lijkt altijd complexer en ongrijpbaarder dan die van even geleden. Gebeurtenissen hebben tijd 

nodig om te bezinken zodat de uitgekristalliseerde geschiedenis en beeldvorming pas 

naderhand komen: ‘The art of our own times may be the most difficult to classify and 

analyze, but it has increasingly focused on global issues, raising questions about national 

identities, ethnic or racial identities, colonial and postcolonial identities, human rights, global 

economic, political, and natural environments, the widening divide between the rich and the 

poor nations of the world, and technological change in every aspect of our lives.’2 Om actueel 

te blijven worden regelmatig herziene edities van de overzichtwerken uitgegeven en 

hoofdstukken met reflectie op recente ontwikkelingen toegevoegd. Zo is er veel bijgevoegd 

over de effecten van de globalisering op artistieke identiteiten. Het laatste onderdeel van 

Marilyn Stokstads Art History is getiteld ‘Globalism: into the new millennium’ en gaat over 

de laatste tien jaar. Hierin noemt zij de explosieve groei van internationale tentoonstellingen 

en de integratie van het Internet in het dagelijks leven als kenmerkend voor dit complexe 

decennium van globaal discours en besluit met: ‘This new globalism has forced artists to 

question not just how their own identities but also how those of others are formed, and to 

realize that neither identity nor art is as simple or as univalent as it might have seemed as 

recently as in the 1990s.
3
’ Stokstad combineert de globalisering met het complexe vraagstuk 

van identiteit en typeert daarmee het hedendaagse kunstklimaat. Ook H.H Arnason en 

Elizabeth Mansfield expliciteren in het hoofdstuk ‘Contemporary Art and Globalization’ van 

hun History of Modern Art deze twee handvatten voor het denken over hedendaagse kunst: 

‘Among the most persistent themes to emerge in contemporary art are questions of identity: 

the relevance of ethnicity, race, gender, sexuality, or nationality in understanding what makes 

us who we are. Of equal concern is the effect of globalization on the production, display, and 

acquisition of artworks.’
4
 Ook uit dit citaat blijkt dat de hedendaagse kunst vooral beïnvloed 

wordt door identiteitsvraagstukken en de gevolgen van de globalisering. De verschillende 

schrijvers leggen echter verschillende zwaartepunten en verbanden tussen de twee peilers: ze 

                                                
1
 In James Elkin, Stories of Art (London 2002), wordt de opbouw van standaardwerken als E. H. Gombrich’s The 

Story of Art en diens connotaties en implicaties nader onderzocht. De strikte chronologie die kenmerkend is voor 

de meeste van deze overzichtswerken is welkome houvast voor beginnende kunsthistorici. Nuancering en 

finesses komen pas later om de hoek kijken. Tijdlijnen en hoogtepunten blijken dan niet zo vanzelfsprekend 

meer en er wordt getornd aan de voormalige autoriteit van grootheden als E.H. Gombrich, H.W. Janson, H.H. 

Arnason. 
2 Marilyn Stokstad, Art History (New Jersey 2010), 1127. 
3
 Marilyn Stokstad, Art History (New Jersey 2010), 1127.  

4
 H.H. Arnason, Elizabeth Mansfield, History of Modern Art (New Jersey 2010), 745. 
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komen uit elkaar voort, versterken elkaar of zijn aan elkaar gewaagd, maar vooral zijn zij 

steeds meer met elkaar verweven geraakt.  

 

In hoofdstuk I zal naar voren komen dat artistieke identiteit sinds de jaren 60 vooral ontleend 

werd aan fysieke eigenschappen en de mate waarin daarvoor erkenning, respect en 

keuzevrijheid bestond. In navolging van de burgerrechtenbeweging, maakten verschillende 

groeperingen zich vanaf de jaren 60 sterk voor erkenning van hun gelijke rechten en deelname 

aan de kunstwereld. Het binnen de kunsttheorie populaire begrip identity politics omvat een 

scala aan politiek getinte projecten, kunstwerken en theorievorming dat door bepaalde sociale 

groepen vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid ingezet werd om erkenning te 

bewerkstelligen in nationale en globale politiek en cultuur.
5
 Eerst werd de positie en identiteit 

van de vrouw binnen de Westerse wereld in beeld gebracht en bevraagd, later volgen ook die 

van andere sociale groepen als homoseksuelen en etnische minderheden binnen de Westerse 

wereld. Dat proces werd verder op gang gebracht door postkoloniale discoursen in 

uiteenlopende wetenschappelijke en maatschappelijke lagen. Nieuwe verhoudingen maakten 

reflectie binnen de kunstwereld noodzakelijk. 

Hoofdstuk II gaat dieper in op de omgang identiteiten en nationaliteiten in een (kunst)wereld 

waarin culturen op steeds gelijkwaardiger niveau kwamen te staan door toenemende 

onderlinge contacten. De jaren 80 stonden in het teken van de sociaaleconomische 

globalisering en multiculturalisme. Om de moderne levensstandaard mogelijk te maken, 

werden mensen wereldwijd steeds meer van elkaar afhankelijk. Grenzen vervaagden en de 

wereld leek te verworden tot een global village. Vooral in het Westen, waar veel mensen al 

snel in de luxepositie verkeerden om vrijelijk te consumeren en te reizen, voelde men zich 

steeds meer wereldburger dan staatsburger. Aanvankelijk werden die geïntensiveerde globale 

contacten gezien als een opstap naar een potentieel gelijkheidsideaal. In de kunst werden, in 

navolging van het universalistische ideaal van de avant-garde, pogingen ondernomen om tot 

een universeel herkenbare beeldtaal te komen. In de hoop een artistiek Esperanto te creëren, 

baseert de Braziliaanse kunstenaar Beatriz Milhazes (1960) zich bijvoorbeeld op zoveel 

mogelijk universele vormen van hedendaagse visuele beleving zoals natuur en religie, maar 

ook uitingen van de zich over de wereld verspreidende Westerse commerciële beeldtaal.  

Maar culturele assimilatie stemde niet iedereen positief. Met het steeds meer naar de 

achtergrond verdwijnen van voormalige criteria en aangrijpingspunten als landsgrenzen en 

                                                
5
 Sylvester Okwunodu Ogbechie, ‘Ordering the Universe: Documenta II and the Apotheosis of the Occidental 

Gaze’, Art Journal 64 nr. 1 (2005), 81. 
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culturele eigenaardigheden, werd gevreesd voor het voortbestaan van specifieke nationale en 

persoonlijke identiteiten en culturen. Binnen het wetenschappelijk discours werden de nieuwe 

culturele en maatschappelijke verhoudingen onderzocht en geïnterpreteerd. In The Location of 

Culture pleit theoreticus Homi K. Bhabha (1949) voor een alternatieve visie waarin binaire 

tegenstellingen als gekleurd-blank en man-vrouw niet meer in ons denksysteem verankerd 

zitten.
6
 Alleen op die manier zou gelijkwaardigheid de plaats van ongemerkte 

voorkeursbehandeling innemen. Zijn theorieën worden vaak in verband gebracht met het 

poststructuralisme en de postmoderne kunst en –theorie en geïllustreerd door bijvoorbeeld het 

werk van Jimmie Durham (1940). Volgens deze Native American kunstenaar moet een besef 

van verschil niet meer afgemeten worden aan de dominante cultuur van de Westerse ex-

kolonist.
7
 In een gelijkwaardig receptiekader staat niet het definiëren van X en Y centraal, 

maar het accepteren van het Z-zijn.  

Het sociaal-culturele gedachtegoed van Stuart Hall (1932) speelt eveneens een grote rol in het 

discours. Theorie wordt door de auteur altijd van een vooropgezette boodschap voorzien 

(encoding) om vervolgens door de ontvanger weer gedecodeerd te worden – aldus Hall.
 8

 De 

beoogde boodschap komt echter niet per definitie overeen met de receptie ervan. In het 

vacuüm of de interstice tussen verzender en ontvanger werkt deze laatste actief aan het 

vormgeven van de inhoud van de overdracht. Met de komst van de massamedia en de 

daarmee samenhangende alomtegenwoordigheid van bepaalde al dan niet verhulde 

boodschappen hebben zich semi-waarheden genesteld in de denksystemen van de ontvangers. 

Hieronder vallen ook vooraannames over rassenonderscheid en etniciteit, waardoor Halls 

theorie binnen het globaliseringsdebat van belang is gebleken.  

Kunst die meetelt op de internationale markt is steeds eenvormiger geworden, zo oordeelt 

Nicolas Bourriaud (1965). Die groeiende culturele gelijkstelling staat lijnrecht tegenover een 

ander opkomend fenomeen: cultureel fundamentalisme. In een interview stelt hij het zo: 

‘Enerzijds worden afkomst en specifieke eigenschappen als absolute waarden opgeëist, 

anderzijds is er sprake van een stilzwijgende acceptatie van een gestandaardiseerde cultuur 

[…]’.
9
 Net als Bhabha stelt ook Bourriaud dat er een derde weg mogelijk is: het 

“altermodernisme”. De kunstenaar baseert zich dan niet meer op zijn eigen wortels of 

                                                
6 Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London/New York 1994). 
7
 Jimmie Durham, ‘A Friend of Mine Said That Art is a European Invention’, in: Jean Fisher (ed.) Global 

Visions. Towards a New Internationalism in the Visual Arts (London 1994) 113-119. 
8
 Stuart Hall, ‘Encoding/decoding’, in: Stuart Hall (red.), Culture, Media, Language (New York 1980), 128-138. 

 
9
 Christophe Gallois, ‘Een archipel van lokale reacties. Nicolas Bourriaud over het altermoderne’, Metropolis M  

1 (2009), 30-36. 
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onwrikbare universele menselijkheden, maar gaat op zoek naar een vorm waarin de 

toegenomen kennis van de stand van zaken in de wereld om hem heen, maar ook van die van 

het verleden, ingezet wordt om te komen tot een rake typering van het nu. Echt universalisme 

is een losmaken van gebruiken, cultuur en bindingen. Het is een beweging in de richting van 

een globaliserend wereldbeeld, waarin gelijkwaardigheid en openheid centraal staan en 

waarin niet alleen landsgrenzen, maar ook de uitersten van tijd en ruimte steeds meer fluïde 

worden. Ook Bourriaud koppelt de globalisering aan identiteit, maar gaat daarbij kritischer te 

werk dan de schrijvers van de overzichtswerken. Zijn typering van het hedendaagse sentiment 

lijkt helder geïllustreerd te worden door het Nederlandse kunstklimaat. Zo startte Museum De 

Paviljoens in 2010 het tweejarige onderzoeksproject De Nederlandse identiteit? De 

Nederlandse Kunstgeschiedenis van de jaren 60 tot nu. Hoofddoel: ‘parallelle 

geschiedenissen’ zichtbaar maken aan de hand van kunstwerken, tentoonstellingen en 

lezingen. In tegenstelling tot een recente onderneming als een Nationaal Historisch Museum 

stelt dit project juist de vluchtigheid en ongrijpbaarheid van identiteit voorop en relativeert 

daarmee het maatschappelijk debat over de verdwijnende nationale eigenheid. Dit opvullen 

van hiaten en het attenderen op marges en vergeten geschiedenissen doet denken aan de 

identity politics zoals die voor het eerst opkwamen in de jaren 60, maar nu met een 

relativerende focus op specifieke nationaliteiten. De kunstwereld reageert relativerend op 

maatschappelijke sentimenten. Grensoverstijgende gebeurtenissen als de aanslagen van 11 

september 2001 of de mondiale economische crisis die in 2008 aanving zijn wereldwijd 

bepalend gebleken voor beleid en debat. Niet meer de angst opgenomen te worden in een 

universeel mens-zijn gestoeld op een patriarchale of kolonialistische grondslagen, maar angst 

voor het verlies van territoriale eigenheid in het aanschijn van globale samensmelting eist de 

aandacht op. Nu veel misstanden rondom erkenning van gender en etnische identiteit 

bespreekbaar zijn geworden, zowel binnen het kunstbestel als in de politiek van steeds meer 

landen, zijn kleine landen als Nederland de nieuwe minderheidsgroeperingen die schreeuwen 

om de erkenning van hun identiteit. 
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Hoofdstuk I  Het lichaam als drager van identiteit 

 

Openlijk nadenken over identiteit, over die de eigen ik die zich kan vormen en voegen naar 

allerlei verschillende kenmerken en eigenschappen, is een luxe die nog niet zo lang geleden 

verworven is. Feministen, burgerrechtenactivisten en uiteindelijk kunstenaars plaatsten sinds 

grofweg halverwege de 20
ste

 eeuw vraagstukken over identiteit op de voorgrond. Zij vroegen 

zich af of identiteit opdrongen werd door het geaccepteerde gebruik van elkaar uitsluitende 

tegenstellingen zoals man en vrouw en blank tegenover gekleurd en kwamen tot de conclusie 

dat sekse, huidskleur, woonplaats, etniciteit en bijbehorende connotaties doorslaggevend 

waren voor de positie van een individu binnen de maatschappij. Ontevredenheid hierover 

leidde tot nieuwe inzichten en zwaartepunten in het produceren van en denken en schrijven 

over kunst en cultuur. Heersende paradigma’s moesten ontgroeid worden om miskende en 

onbegrepen groepen mensen een eerlijke kans en stem binnen de samenleving en het culturele 

landschap te geven. 

 

I.1  Feminisme en gender politics 

Vanuit de beschermde omgeving van het Westerse discours werd binnen de new art histories 

vanaf de jaren 70 op een kritische manier gereflecteerd op de manier waarop kunst voortkomt 

uit de sociale orde en deze tegelijkertijd vormgeeft, te beginnen met de genegeerde rol van 

vrouwen in de (kunst)geschiedenis. De feministische beweging kan in verschillende stadia 

opgedeeld worden, die alle hun weerslag vonden in de kunst.
10

 Terwijl vrouwen in de 

Westerse wereld in de jaren 60 streden voor burgerrechten, maakten de feministen van de 

kunstwereld zich sterk voor erkenning van hun werk binnen door mannen gedomineerde 

stijlen en stromingen. Vooral het abstract expressionisme en minimalisme met hun typische 

blanke mannelijke boegbeelden werden tot onneembare forten gebombardeerd. Het succes 

van vrouwelijke abstracte kunstenaars als Eva Hesse (1936-1970) en Anne Truitt (1921-2004) 

werd structureel genegeerd. Pas later zou hun invloed en die van andere ondergesneeuwde 

kunstenaars zoals de choreografe Simone Forti (1935) boven tafel komen. Forti had met haar 

dansperformances veel invloed uitgeoefend op Robert Morris (1931), die wel wordt gezien als 

de geestelijk vader van het minimalisme. Maar weinig mensen weten dat ook Judy Chicago 

(1939) in haar vroege werkzame jaren minimalistische kunst maakte. Zij is vooral bekend 

                                                
10

 Hal Foster e.a., Art since 1900. Modernism, antimodernism, postmodernism (London 2004), 571-2. 
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geworden om haar feministische werken als The Dinner Party (1974-79), die eigenlijk 

hoofdzakelijk een uiting van frustratie zijn over haar miskende rol als Minimal kunstenaar. 

 

                   

Afb 1 (L): Simone Forti, Platforms, 1967 (uitvoering van de originele Dance Construction uit 1961) 

Afb 2 (R): Robert Morris, Columns, 1961/73, geschilderd aluminium. 

 

Een tweede fase van het feminisme nam een vlucht in de latere jaren 60 en was radicaler van 

aard. Niet meer alleen het opkomen voor gelijke rechten stond centraal, maar ook juist het 

benadrukken van fundamentele verschillen tussen man en vrouw en daarmee het promoten 

van womanhood. Feministische kunstenaars wilden erkenning van de artistieke in plaats van 

decoratieve waarde van typisch vrouwelijke kunstvormen als borduren en het maken van 

lappendekens of quilts. Stereotyperingen werden door hen ingezet voor positieve 

beeldvorming. Dat gold ook voor de band met de natuur die vrouwen al van oudsher 

toegeschreven wordt. De Cubaans-Amerikaanse Ana Mendieta (1948-1985) liet haar lichaam 

versmelten met de natuur door afdrukken of silhouetten ervan in de modder, op 

boomstammen en in het zand achter te laten. Ook werd haar lichaam zelf regelmatig 

onderdeel van het landschap: overwoekerd met groen of besmeurd met modder doen haar 

werken denken aan mysterieuze rituelen. Illustere, maar vergeten of genegeerde vrouwen uit 

het verleden werden onder de aandacht gebracht en “teruggeschreven” in de 

overzichtsliteratuur. Aanvankelijk alleen door hen in de chronologische overzichten te 

plaatsen, later door de criteria waaraan kunst moet voldoen aan te passen zodat vrouwen niet 

meer automatisch buitenspel zouden worden gezet. De titel van de invloedrijke tekst van 

Linda Nochlin, ‘Why Have There Been No Great Woman Artists?’, spreekt boekdelen.
11

 

Geslacht (gender), maar ook seksuele voorkeur (queer) zouden geen rol meer mogen spelen 

                                                
11

 Linda Nochlin, ‘Why Have There Been No Great Woman Artists?’, ARTnews 9 (1971), 22-39. 
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in het erkennen en waarderen van kunstenaars. Tenslotte werd felle kritiek geuit op de 

denigrerende beeldvorming van de vrouw in kunst en beeldcultuur, waarbij vooral de male 

gaze, de vrouw bezien vanuit de man, het moest ontgelden.
12

 Door het eeuwenlange 

patriarchaat van de samenleving en de (beeld)cultuur was de vrouwelijke identiteit tot het 

mannelijke ideaalbeeld ervan geworden en daarmee een sociale constructie. Cindy Sherman 

(1954) staat in haar fotografische werk steeds zelf model voor de wisselende rollen die 

vrouwen in de massamedia worden aangemeten. Zij transformeert in haar Untitled Film Stills 

(1977-80) in stereotypen als de huisvrouw of het onschuldige meisje uit een B-film en de 

verleidelijke femme fatale uit de film noir, en gaat zo voorbij aan eigen identiteit. Haar 

zelfportretten zijn niet autobiografisch, hoewel dat een contradictio in terminis lijkt. Sherman 

staat in haar werk symbool voor alle vrouwen. Gedragen zij zich in het echte leven ook naar 

de beeldvorming die hen aangereikt wordt? Kunnen zij überhaupt anders dan imiteren? Voor 

iedere situatie is een passende rol beschikbaar en gewenst. Hoewel Sherman haar werk niet 

als feministisch typeert, is het tekenend voor het sentiment van de jaren 70.  

 

 

Afb 3: Cindy Sherman, Untitled Film Still #13 (1978). Collectie Museum of Modern Art, New York  

 

                                                
12

 In 1973 beschreef filmmaakster en criticus Laura Mulvey voor het eerst het begrip male gaze in haar essay dat 

in 1975 gepubliceerd werd: ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’, Screen 16 nr. 3 (1975), 6-18. 
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De feministen boekten grote successen, waaronder de toegenomen zichtbaarheid van vrouwen 

in de kunstwereld en het bespreekbaar maken van de voor vanzelfsprekend aangenomen 

stereotypering van de vrouw. Maar niet iedereen was zo positief gestemd. Critici, ook vanuit 

de feministische hoek, stelden al in de jaren zestig dat door het zo duidelijk omlijnen van een 

specifiek mannelijke en vrouwelijke identiteit, die twee juist bevestigd en versterkt waren. 

Door mannen, heel strategisch, als zondebok aan te wijzen werd voorbij gegaan aan de 

overeenkomsten en gedeelde problemen, want wel beschouwd zijn ook mannen onderhevig 

aan stereotypering in de massacultuur. De macho, de verantwoordelijke moneymaker, de 

verstandige huisvader: rollen waarin niet iedere man zich thuis zal voelen. Discussie rondom 

lacunes en strategische vooraannames in de feministische theorie deed haar gezag en 

actualiteit langzaam afnemen. Maar niet alleen behaalde successen en de kritiek op de 

juistheid van stellingen, ook een veranderend wereldbeeld zorgde voor een verschuiving van 

de focus. Met de globalisering van de economische en sociale wereld die vanaf de jaren 80 het 

dagelijks leven van grote delen van de wereld ging beheersen groeide het bewustzijn dat naast 

vrouwen en homoseksuelen ook andere grote groepen mensen eeuwenlang uitgesloten waren 

van deelname aan de kunstpraktijk en het discours, en wel op basis van hun locatie: de plaats 

waar ze wonen en werken. Daarop zal in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan worden.  

 

I.2  Identiteit en theorie 

Identiteitskwesties zijn een belangrijk onderwerp van de beeldende kunst gebleven, maar de 

uitgangspunten zijn veranderd. Feminisme en gender-activisme zijn minder hete hangijzers 

geworden, maar drijven onder de oppervlakte van een opvatting van identiteit waarbij het 

lichaam uitgangspunt is. Dit komt naar voren uit de manier waarop hoofdstukken over dit 

onderwerp in de overzichtsliteratuur ingedeeld zijn. Als uitgangspunt zijn hier Arnasons en 

Mansfields History of Modern Art en Stokstads Art History genomen, omdat dit de meest 

actuele uitgaven zijn (beide uit 2010) en omdat er een duidelijke onderverdeling in de 

hoofdstukken zichtbaar is. Het hoofdstuk Contemporary Art and Globalization van History of 

Modern Art valt bijvoorbeeld uiteen in subtitels die verwijzen naar lichaamsgebonden 

identiteit enerzijds en plaatsgebonden identiteit anderzijds. Met lichaamsgebonden identiteit 

wordt hier zowel het direct inzetten van het eigen lichaam bedoeld, als het toetsen van de 

realiteit aan de eigen ervaring. Het woord Identity komt in drie hoedanigheden naar voren: als 

een groeiproces (Growing into Identity) met daaraan gekoppeld een plaatsgebonden 

benadering (Identity as Place). Tenslotte wordt heel duidelijk een link gelegd met het lichaam 

(Skin deep: Identity and the Body). Er wordt nergens meer expliciet gerefereerd aan 
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feminisme of gender politics. Identiteit wordt aan de ene kant individualistisch benaderd en 

aan de andere kant vanuit een overkoepelend gegeven als landsgrenzen of universaliteit (Lines 

that define us: locating and crossing Borders). Die tweede opvatting van identiteit is van 

toepassing op de effecten van de globalisering op de kunstwereld die in hoofdstuk II 

besproken zullen worden.  

 

H.H. Arnason, Elizabeth Mansfield, History of Modern Art (New Jersey 2010) 

27  Contemporary Art and Globalization 

- Lines that define us: locating and crossing Borders 

• Art and the Expression of Culture 

 

- Growing into Identity 

• Identity as Place 

 

- Skin deep: Identity and the Body 

• Body as Self 

• Filming the Body 

• The absent Body 

 

- The Art of Biography 

 

- Globalization and the Art Institutions 

 

In Stokstads Art History wordt het laatste hoofdstuk besloten met een uiteenzetting over 

identiteiten, waaruit blijkt dat het onderwerp nog steeds op de agenda staat. Ook zij echter 

koos een andere benadering dan in de decennia daarvoor het geval was. Identiteitskwesties 

zijn hier onzichtbaar geschaard onder Postmodernism: de grote verhalen die de kunstwereld 

altijd gedomineerd hadden kwamen op losse schroeven te staan en boden de ruimte aan 

nieuwe waarheden en invalshoeken. De wereld mocht waargenomen en gekleurd worden 

vanuit de eigen ik. Gender en afkomst boden aanknopingspunten om de identiteit te 

cultiveren, wat leidde tot een activistische en politiek geëngageerd kunstklimaat in de jaren 

90. De technologische vooruitgang, die vooral met de komst van het Internet een impuls 

kreeg, heeft ook de nodige invloed uitgeoefend op de kunst. De grote zichtbaarheid van de 
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nieuwe media heeft de publieksgroep voor kunst verbreed. Via internet of projecties in de 

openbare ruimte nemen steeds meer mensen kennis van kunst en haar aanpassingsvermogen 

aan de moderne tijd. De identiteiten die gepresenteerd worden in kunst zijn niet zo makkelijk 

meer te duiden. Met de virtuele wereld als podium is het steeds gemakkelijker en 

verleidelijker een andere identiteit aan te meten. Identiteiten worden steeds meer gecultiveerd 

door het bestaan van sociale websites. Dé identiteit bestaat niet, je hebt de keus uit vele die 

naar believen aangenomen en aangepast kunnen worden. 

  

Marilyn Stokstad, Art History (New Jersey 2010) 

32  The International Scene since 1950 

- The World since the 1950s  

• The Artworld since the 1950s 

 

- The expanding Art World 

• Assemblage 

• Happenings and Performance Art 

• Photography 

• Pop Art 

 

- The dematerialization of the Art Object 

• Minimalism 

• Conceptual and Performance Art 

• Process Art 

• Feminism and Art 

• Earthworks and Site-specific Sculpture 

 

- Architecture: Mid-century Modernism to Postmodernism 

• Mid-century Modernist Architecture 

• Postmodern Architecture 

 

- Postmodernism 

• Painting 

• Postmodernism and Gender 



 16

• Postmodernism, Race, and Ethnicity 

• Sculpture 

 

- Art, Activism, and Controversy: the Nineties 

• The Culture Wars 

• Activist Art 

• Postcolonial Discourse 

• High tech and deconstructivist Architecture 

• Video and Film 

 

- Globalism: into the New Millennium 

• Art and Technology 

• Art and Identities 

 

Concluderend kan gesteld worden dat identiteiten steeds vloeiender zijn geworden. Er kan een 

grove scheiding aangebracht worden in een fysieke, onveranderlijke opvatting van identiteiten 

enerzijds en een waarbij eigenheid niet meer ontleend hoeft te worden aan onveranderlijke 

gegevens waarmee je geboren bent, maar zelf vormgegeven kan worden. Hier zal de 

persoonsgebonden opvatting van identiteit, die naast een activistische houding ook vaak de 

vorm aanneemt van de autobiografie, verder uitgediept worden omdat deze het meeste door 

globaliseringstendensen beïnvloed is.  

 

Het lichaam als activist voor identiteit 

James Luna (1950) brengt de complexe positie van de Latin Americans in beeld door zijn 

lichaam als uitgangspunt te nemen. De kritiek die de feministen eerder leverden op de 

stereotypering van vrouwen weerklinkt in die van minderheidsgroeperingen op zoek naar een 

eigen identiteit en de erkenning daarvan. ‘Artists have continued to look to the body- their 

own and others’- in an effort to locate the sources and significance of personal, national, 

racial, and ethnic identity.’
13

 De vaak onbewuste veroordeling en stigmatisering van groepen 

mensen wordt door Luna onder de aandacht gebracht door middel van confrontatie. In het 

Museum of Man van San Diego stelde Luna in 1987 letterlijk zijn eigen lichaam tentoon door 

dagenlang in een vitrine liggen. Bordjes gaven informatie over de herkomst van zijn littekens 

                                                
13

 H.H. Arnason, Elizabeth Mansfield, History of Modern Art (New Jersey 2010), 757. 
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(“overmatig drinken”) en in andere vitrines waren persoonlijke papieren en Lunas favoriete 

muziek en boeken te zien. Toeschouwers werden gedwongen bij zichzelf te rade te gaan hoe 

zij een Ander benaderen. Het feit dat The Artifact Piece (1987) allereerst in een volkenkundig 

museum tentoongesteld werd, typeert het pad waarlangs de bewustwording van 

multiculturaliteit in de kunstwereld zich voltrok. Pas drie jaar later, tijdens The Decade Show 

in New York, zou de performance binnen een artistieke context opgenomen worden.
14

 De 

aanzet tot Lunas tentoonstelling van het stereotype was kritiek op de manier waarop musea en 

andere culturele instellingen vormgaven aan de identiteit van minderheden en meewerkten 

aan het in stand houden van stereotypen. 

 

 

Afb 4: James Luna, The Artifact Piece (1987-90)  

 

Matthew Barney (1967) zet zijn eigen lichaam in om de veerkracht ervan te onderzoeken. 

Hoeveel identiteiten kan het lichaam aannemen? En hoe relatief zijn de grenzen van 

seksualiteit en sekse? In de films, foto’s, boeken, tekeningen en sculpturen van zijn Cremaster 

cyclus (1994-2002) heeft Barney verslag gelegd van de identiteitscrisis waarin de blanke, 

heteroseksuele middenklasse man zich tegenwoordig lijkt te bevinden. De titel verwijst naar 

de naam van de spier die de seksuele organen van de man activeert. Door steeds zelf te 

figureren speelt Barney de hoofdrol in dit ambigue en bij tijd en wijlen hermetische document 

dat als hoofdonderwerp de seksuele groei van het menselijk embryo heeft, maar vooral de 

gevolgen en uitwassen hiervan in het latere leven laat zien.  

                                                
14

 Marilyn Stokstad, Art History (New Jersey 2010), 1111.  
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Afb 5: Matthew Barney, Cremaster 4: The Loughton Candidate (1994).  

C-print op fotopapier, 49.5 x 45.3 cm. 

 

De biografie als uitkijktoren 

Het centraal stellen van de eigen ervaringen en het toetsen aan het individu biedt uitzicht op 

het grotere geheel. Door de menselijke schaal wordt de toeschouwer geraakt op het niveau 

van een dialoog. De zeggingskracht van de persoonlijke ervaring die aangewend wordt om 

iets te zeggen over een overkoepelende groep, noemt Hal Foster “politiek expressionisme”.
15

 

De politieke dimensie schuilt in de functie die kunst kan vervullen in de openbare ruimte. De 

ruimte tussen het kunstwerk en de ontvanger, de interstice, is het vacuüm waarin de 

communicatieve waarde van een werk zich manifesteert maar waarin, zoals in de inleiding al 

naar voren kwam, ook semi-waarheden, vooraannames  en stereotyperingen kunnen ontstaan. 

Vooral kunstenaars die werken vanuit een minderheidspositie reageren op stereotypering, 

soms zo subtiel dat het bijna niet kritisch lijkt, soms juist opgeblazen tot groteske proporties. 

H.H. Arnason en Elizabeth Mansfield omschrijven het fenomeen als the Art of Biography. Als 

complicerende factor zien zij het feit dat minderheidsgroeperingen noodgedwongen moeten 

communiceren in een taal die is vormgegeven en toegeëigend door de Westerse mainstream: 

fotografie, film, tekst en schilderkunst bijvoorbeeld.
16

 Ook Miwon Kwon stelt dat kunstenaars 

die gezien worden als niet-mainstream te kampen hebben met de druk om aan een bepaald 

beeld en verwachtingspatroon te voldoen om gezien en erkend te worden.
17

 Om hier een 

                                                
15 Hal Foster e.a.,‘The politics of the Signifier: A conversation on the Whitney Biennial’, October 66 (1993), 10. 
16

 H.H. Arnason, Elizabeth Mansfield, History of Modern Art (New Jersey 2010), 765.  
17

 Hal Foster e.a.,‘The politics of the Signifier: A conversation on the Whitney Biennial’, October 66 (1993), 18. 
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omgangsvorm mee te vinden en tegelijk haar eigen identiteit te bewaren gaat Carrie Mae 

Weems (1958) te werk als verhalenvertelster en laat met intieme familiefoto’s, documentatie 

en installaties over de migratie van haar familie, de Afro-Amerikaanse situatie als geheel zien.  

 

 

Afb 6: Carrie Mae Weems, Untitled (uit de Kitchen Table Series) (1990-99).  

Gelatine-zilverdruk (74x72 cm) 

 

Ook het werk van Lorna Simpson (1960) komt in deze context regelmatig naar voren. Haar 

Guarded Condititions (1989) biedt door lichamelijke sporen van raciaal en seksueel geweld 

op het lichaam van een enkele vrouw uitzicht op de onderdrukte positie van Afro-

Amerikaanse vrouwen als groep. Fotografe Nan Goldin (1953) geeft een andere visie op 

identiteit en de keuzes die een individu mag en kan maken door haar persoonlijke extreme 

levensomstandigheden en die van haar groep excentrieke vrienden als onderwerp te nemen. 

Geweld, travestie, drugsgebruik: het leven wordt niet mooier gemaakt dan het is. De fotoserie 

The Ballad of Sexual Dependency (1981) vormt daarvan het hoogtepunt. Naar aanleiding van 

gender politics werden verschillende tentoonstellingen rondom identiteit georganiseerd, 

waarvan Mistaken Identities, de Whitney Biennial van 1993, een canoniek voorbeeld is. 

 

 



 20

 

Afb 7: Nan Goldin, Nan one month after being battered (1984). Cibachrome-print (41 x 51 cm). 

 

I.3  Mistaken Identitities 

Iedere bezoeker van de Biennial werd letterlijk op zijn vermeende opvatting over identiteit 

vastgepind. De zin ‘I can’t imagine ever wanting to be white’ was in delen te lezen op de 

buttons die uitgereikt werden bij binnenkomst. Dit kunstproject van Daniel J. Martinez zette 

de toon voor de rest van de tentoonstelling: zogenaamde marginaliteit was de norm. De titel 

van de tentoonstelling verwijst naar opdrongen identiteiten en de versimpeling van 

categorieën. Binaire tegenstellingen als man – vrouw en homo – hetero dwingen mensen niet 

alleen in een kader, zij verhullen ook finesses en grensgevallen.
18

 Hoe past een biseksuele, 

vrouwelijke immigrant bijvoorbeeld in de verwachtingspatronen? Door deze complexe 

structuren zichtbaar te maken werd op Mistaken Identities geprobeerd bewustwording te 

creëren van voor vanzelfsprekend aangenomen denkpatronen in de postkoloniale 

samenleving.   

Het Whitney Museum of American Art werd in 1931 opgericht door Gertrude Vanderbilt 

Whitney (1875-1942) als antwoord op het conservatieve beleid van het MoMA dat zich in 

haar ogen teveel richtte op de Europese moderne kunst, en de energieke en ongepolijste 

Amerikaanse kunst tekort deed.
19

 Het museum organiseert sinds 1932 tweejaarlijks de 

Whitney Biennial, waar belangwekkende Amerikaanse kunstwerken gemaakt in de 

voorgaande twee jaar gepresenteerd worden. Hoewel fel bekritiseerd was de Whitney 

Biennial van 1993, georganiseerd door directeur David Ross en curator Elisabeth Sussman,  

                                                
18

 Marilyn Stokstad, Art History (New Jersey 2010), 1111.  
19

 Stefan Kanfer, ‘An anthology of the execrable’, New Leader 76 (1993) nr. 7 (mei), 34. 
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een ‘barometer of the moment’
20

 en een omslagpunt in het denken over identiteiten en de 

presentatie daarvan in de beeldende hedendaagse kunst, het museum en de bredere context 

van de samenleving. Omdat identiteit als onderwerp voorwaarde en selectiecriterium was, had 

de meeste kunst op Mistaken Identities een autobiografische inslag om de aandacht te 

vestigen op de makers afwijkende, miskende of nieuwverworven positie.
21

 Kiki Smiths 

(1954) Mother (1992-93) is een sculptuur van twee voeten, beroerd door een regenbui van 

glazen druppels waarin al snel de tranen van een ontroostbare moeder te lezen zijn. Op een 

ander niveau werkt Byron Kim (1961) vraagstukken rondom persoonlijke identiteit uit. Op 

het eerste oog lijkt Synecdoche (1991-92) met zijn minimalistische vormentaal een 

formalistisch kunstwerk. De kleuren van de 400 vlakken zijn echter niet willekeurig of enkel 

op artistieke gronden gekozen, maar representeren verschillende huidskleurnuances en hebben 

daarmee een politieke en maatschappelijke lading. De abstractie van de avant-garde had een 

universalistische en utopische grondslag: hun volstrekt nieuwe beeldtaal zou voor iedereen 

hetzelfde betekenen omdat er geen referentiekader was om de werken aan te toetsen. In plaats 

van een nog te realiseren ideaal in het vooruitzicht te stellen wendt Kim zich tot 

aangrijpingspunten uit het dagelijks leven, en attendeert de toeschouwer zo op de schoonheid 

van de multiculturele samenleving.  

 

 

Afb 8: Byron Kim, detail van Synecdoche (1991-92). 

 

                                                
20 Elisabeth Sussman, ‘Then and now: Whitney Biennial 1993’, Art Journal 64 nr. 1 (2005) 79. 
21

 Hal Foster e.a. ‘The politics of the Signifier: A conversation on the Whitney Biennial’, October 66 (1993), 17-

18. 
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Het grootste kritiekpunt op de tentoonstelling was dat het theoretisch kader, het ‘retorische 

culturele management’
22

, de oorspronkelijke zeggingskracht van de kunst in de weg stond. De 

bepaalde boodschap van de kunstwerken zou als vanzelf opgepikt worden door het “juiste” 

publiek. Hoewel hij erkende dat de organisatoren van de Biennial hun best hadden gedaan de 

tentoonstelling zo open en begrijpelijk mogelijk te maken, stelde Benjamin Buchloh dat ‘[…] 

a concept of universality can be highly priviledged. Unless one initiates steps to provide other 

conditions that enable people to generate that kind of reading capacity, nothing will ever shift 

in terms of who is an author and who is a recipient of a certain definition of culture.’
23

 

Gelijkheid was voor de tentoonstellingsmakers het hoogste goed, maar benoemen impliceert 

erkennen: juist door de aandacht te vestigen op identiteit werd het anders-zijn, het eventueel 

niet-Amerikaans zijn van de kunstenaars, juist geaccentueerd. Identiteit werd getoetst aan drie 

eigenschappen: homoseksualiteit, een donkere huidskleur en wortels in de Derde Wereld. 

Wanneer de wijzer van een kunstenaar positief uitsloeg in één of meer van deze categorieën, 

werd automatisch toegang tot de tentoonstelling verworven.
24

 Werd hier een kunst die handelt 

om identiteit ‘besteld’ door het establishment, of is zij daadwerkelijk voortgekomen uit het 

toenmalig sentiment? Anders gezegd: is de vraag of het aanbod doorslaggevend geweest voor 

de totstandkoming van zowel de tentoonstelling als de individuele kunstwerken? Na het 

theoretisch herstellen van historische fouten en gemiste kansen uit het verleden en het 

stimuleren van een positieve beeldvorming kwam al snel het inzicht dat het niet alleen ging 

om het apart benaderen van vergeten groepen, maar dat de criteria om mee te spelen binnen 

de kunstgeschiedenis en –praktijk aangepast moesten worden.  

Hoewel de tijd de scherpste randjes van het debat over het cultiveren en tentoonstellen van 

persoonlijke identiteit af heeft gehaald, moet vooral op juridisch gebied nog veel terrein 

gewonnen worden om tot eervolle gelijkheid te komen. In Homo Sacer (1995) onderzoekt 

filosoof Giorgio Agamben (1942) de positie van diegenen die niet meetellen in de moderne 

samenleving: vluchtelingen, daklozen en illegale inwoners van een land. Omdat zij buiten 

statuten en wetsystemen vallen, bestaan zij in feite niet. Deze mensen weten zich 

onbeschermd omdat hun enige bezit hun ‘naakte leven’ is. Zij zijn moderne banneling of 

homo sacer, vernoemd naar de Romeinse heilige mens die als straf buiten de wetgeving werd 
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Afterimage 21 (1993), 4-8. 
23
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geplaatst en door iedereen zonder meer gedood mocht worden.
25

 In de context van dit 

onderzoek gaat het te ver om te stellen dat dit misschien wel het ultieme universele 

gelijkheidsbeginsel is. Feit blijft dat de verdrukte identiteit en rigide stereotypering ook in de 

aanloop naar het nieuwe millennium ambivalente, maar inspirerende gegevens voor 

kunstenaars zijn gebleken. Tegenwoordig staat de manier waarop het individu zich staande 

houdt in het aangezicht van de globalisering centraal. Met name in Europa, waar Europese 

samensmelting en vervaging van grenzen aan den lijven ondervonden wordt, worden de 

grenzen van nationale, persoonlijke en andersoortige identiteit onderzocht.  
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 Giorgio Agamben (vertaling Ineke van der Burg), Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte leven 

(Amsterdam 2002, originele uitgave 1995). 
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Hoofdstuk II  De grenzen van identiteit 

 

In het postkoloniale tijdperk is de Ander van een gesmoorde stem tot een gelijkwaardige 

gesprekspartner geworden. In dit hoofdstuk zullen de effecten van de globalisering op het 

presenteren en produceren van kunst en identiteit centraal staan. Mensen voelen zich met 

elkaar verbonden door universele menselijke kenmerken, maar de erkenning van verschillen 

en een gedeeld respect daarvoor zijn niet zo vanzelfsprekend. Een overkoepelende typering 

voor de omgang met de multiculturele wereld is de politics of difference. 
26

 De fasen die dit 

specifieke bewustzijn doormaakte zijn grofweg hetzelfde van karakter als bij de gender 

politics. Na het onder de aandacht brengen van onbekende kunstenaars, werden in de tweede 

instantie zowel de criteria als de stereotypering aangepakt om deze laatste vervolgens te 

vervangen door een positieve beeldvorming. Aanvankelijk voltrok dit proces zich vooral 

binnen de minderheids-groeperingen zelf. Kunstenaars en andere publieke gezichten binnen 

de samenleving maakten bezwaar tegen de stigmatisering waarmee minderheden te kampen 

hadden. Het startsein hiervoor werd gegeven door de Palestijns-Amerikaanse Edward Said. In 

zijn canonieke boek Orientalism uit 1985 beschreef hij als eerste het romantiseren en naar 

eigen inzicht vormgeven van de Ander en diens omgeving door de Westerling.
 27

 In plaats van 

een male gaze moest nu een colonial gaze bevochten worden. Miskende sociale groeperingen 

maakten zich binnen de eigen landsgrenzen sterk voor erkenning binnen het establishment. In 

Amerika waren dit hoofdzakelijk de Afro-Amerikanen, Native Americans en Latijns-

Amerikanen, in Europa immigranten uit de voormalige koloniën. De sociale onrust 

motiveerde ook de kunstwereld om bij zichzelf te rade te gaan hoe de voormalige Ander 

opgenomen moest worden in het culturele circuit. Moest in het verleden worden teruggekeken 

of juist met een schone lei de toekomst tegemoet getreden worden? Twee tentoonstellingen 

die plaatsvonden in de jaren tachtig van de vorige eeuw kunnen gezien worden als een poging 

grip te krijgen op de nieuwe wereldorde. In Parijs en New York, de centra van de moderne en 

postmoderne kunst, werden pogingen ondernomen om de gesegregeerde en gekoloniseerde 
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wereld achter te laten en tot een nieuw evenwicht te komen.
28

 In 1984 organiseerde het 

MoMA de tentoonstelling “Primitivism” in 20th Century Art: Affinities between the Tribal 

and the Modern en in 1989 was Magiciens de la Terre te zien in het Parijse Centre Georges 

Pompidou. Beide tentoonstellingen kwamen hevig onder vuur te liggen, waarbij vooral het 

gemakzucht van de tentoonstellingsmakers bekritiseerd werd.
29

 Met Documenta 11 zette 

Okwui Enwezor in 2002 de ambitie voort in het nieuwe millennium. 

 

II.1  Globalisering 

In de praktijk werden de eerste aanzetten tot globalisering al gezet aan het einde van de 19
de

 

eeuw. Tweedehands ervaringen konden al veel langer opgedaan worden in boeken, maar de 

landenpaviljoens op de Wereldtentoonstellingen gunden de Westerse mens toen voor het eerst 

een directe, maar geromantiseerde en gekleurde blik in de wereld van de verre soortgenoot. 

De niet-Westerling werd als het ware tentoongesteld en van een subjectieve interpretatie 

voorzien. Er bestaat ook een rijke historische traditie van internationaal contact geïnitieerd 

door niet-Westerse landen, maar het Euro-Amerikaanse referentiekader is van oudsher 

logischerwijs gekleurd door de omstandigheden en gebeurtenissen in de eigen omgeving. Na 

opbloeiende handelsrelaties en steeds vrijer verkeer van mensen en goederen die vanaf het 

laatste kwart van de 20
ste

 eeuw de interculturele verhoudingen intensiveerden hebben reizen, 

massacommunicatie en de komst van het Internet ervoor gezorgd dat het referentiekader 

wereldwijd steeds eenvormiger is geworden. Behoeften en verwachtingen lopen steeds 

minder ver uiteen omdat multinationals de massamedia domineren. Er wordt zelfs gesproken 

van een corporated culture: een gedeelde cultuur die vooral wordt bepaald door de 

wereldwijde verstrooiing en opname van de Euro-Amerikaanse consumptiecultuur.
30

 Japan 

bijvoorbeeld is zich steeds meer gaan oriënteren op Europa en Noord-Amerika. Waar de 

Japanse cultuur eeuwenlang hermetisch was afgesloten van de buitenwereld, wordt zij nu van 

buitenaf beïnvloed. Op kunstacademies moeten studenten bijvoorbeeld kiezen tussen de 

traditionele techniek van tekenen in inkt (nihonga) en het natekenen van afgietsels van 

Klassieke Griekse en Romeinse beelden (yoga).
31

  

De reflectie op de globalisering bleef niet uit. Globalisering wordt wel gezien als een 

beweging in de richting van een utopisch ideaalbeeld van universele gelijkheid: globalisme. 
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Een -isme vertegenwoordigt een pakket stellingen en ideeën dat door een bepaalde groepering 

gezien wordt als nastrevenswaardig. De term werd in 1943 voor het eerst gebruikt in het 

artikel ’The Realm of Art: A New Platform and 'Globalism' Pops Into View’.
32

 Na in onbruik 

te zijn geraakt, wordt de term sinds eind jaren 80 weer gebezigd in de academische literatuur. 

Niet geheel toevallig gelijktijdig met de stroomversnelling waarin de globalisering op dat 

moment terecht kwam. Lijnrecht tegenover de idealisten stonden diegenen die globalisme als 

een negatief gegeven zagen. Vooral binnen het culturele establishment nam de angst voor het 

afbrokkelen van culturele eigenheid toe, waarbij hoofdzakelijk gevreesd werd voor de 

culturen van economisch minder invloedrijke gebieden. Ook in Nederland werden culturele 

beschermingsprojecten opgezet, waarvan de oprichting van een Nationaal Historisch Museum 

en de opstelling van de Canon van de Nederlandse geschiedenis de meest prominente 

voorbeelden zijn.  

Als gevolg van de mondialisering is de spanwijdte van de toonaangevende kunstwereld 

gegroeid. Te spreken van een centrum en periferieën is dan ook problematisch geworden. 

China en Japan, maar ook India en Brazilië hebben een bloeiende kunstproductie die 

wereldwijd erkend wordt en van Sao Paolo tot in Qatar en Shanghai zijn bloeiende 

kunstmarkten opgekomen en worden invloedrijke beurzen en manifestaties georganiseerd. 

Hoewel formules als de biënnale van het Westerse kunstbestel zijn overgenomen, zegt dit 

niets over de belangrijkheid van de nieuwe generatie kunstmanifestaties. Integendeel: de 

Biënnale van Istanbul heeft zijn sporen verdiend door minder reeds gevestigde namen te 

presenteren, maar op succesvolle wijze nieuwe kunst onder de aandacht te brengen en is 

daardoor inmiddels op zijn eigen manier net zo toonaangevend als de Venetiaanse 

oerbiënnale. Te stellen dat de kunst door deze tendensen steeds eenvormiger is geworden is 

slechts een reflex. Veranderd is vooral het vluchtschema van de elite – de curatoren en critici, 

de galeriehouders en verzamelaars. In plaats van te pendelen tussen Londen en New York 

reizen zij nu de hele wereld rond: het Westen verplaatst zich constant. Het is dus eerder zo dat 

de kunst die gezien wordt eenvormig is gebleven: het zijn dezelfde namen en dezelfde werken 

die in alle kunstcentra tentoongesteld worden. De groep kunstenaars is internationaler, maar 

de praktijk van de toonaangevende scene is grofweg hetzelfde als hoe die was voordat de 

globalisering haar stempel erop drukte. Ondertussen broeit en bloeit overal ter wereld de 

lokale beeldcultuur op zijn eigen manier. Want hoewel voor het gemak soms aangenomen 

                                                
32 Namelijk in de New York Times van 13 juni 1943, zo staat te lezen in Grady T. Turner, ‘Globalism. Becoming 

Cosmopolitan.’, Flash Art 30 (2000), 53-54. Het munten van globalism had betrekking op de kunst van Mark 

Rothko (1903-1970).  
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wordt dat letterlijk alle grenzen doorbroken zijn en iedereen met elkaar in directe verbinding 

staat, zijn er nog steeds gebieden waar men nog nooit met Internet te maken heeft gehad en 

waar de levensstandaard meer dan te wensen overlaat. De beeldcultuur volgt daar niet de 

lijnen die uitgezet zijn door de officiële kunstgeschiedenis en valt dus ook buiten het blikveld 

van het establishment. In zekere zin is er dus nog wel sprake van een centrum en periferie 

binnen de geglobaliseerde wereldorde, maar is dit een kwestie van zichtbaarheid versus 

onzichtbaarheid in plaats van invloedrijk versus beïnvloedbaar. In hoeverre komt zo’n 

noodzakelijke kritische houding naar voren in de overzichtsliteratuur die de beeldvorming van 

de kunst(geschiedenis) vanuit het Westen interpreteert en beïnvloedt? 

 

II.2   Globalisering en theorie 

Globalisering heeft ook het denken over het verleden beïnvloed. Het gestructureerd schrijven 

en denken over kunst en visuele cultuur is een Euro-Amerikaanse traditie.
33

 Niet-Westerse 

kunst heeft hierbinnen sinds het begin van de 20
ste

 eeuw steeds een wisselende positie 

ingenomen. De standaard opeenvolging van prehistorische rotsschilderingen, via de oude 

Egyptenaren en de Mesopotamische Assyriërs naar de Grieken en Romeinen, christelijke  

Middeleeuwen, Renaissance en Barok om uit te komen bij het modernisme, postmodernisme 

en het heden, wordt wisselend als een stijgende lijn, dialectisch, cyclisch of conjunctureel 

geïnterpreteerd en als een lopend verhaal gepresenteerd. Maar waar wordt de visuele cultuur 

geplaatst die gelijktijdig met de christelijke kunst is ontstaan, maar onder invloed van andere 

religies dan de christelijke? En hoe wordt kunst of cultuur gestructureerd wanneer de criteria 

voor het onderscheiden van hoogtepunten niet te meten zijn?  

 

Global History 

Sinds de jaren 80 proberen (kunst)historici global history te bedrijven. Daarbij wordt rekening 

gehouden met meerdere standpunten en staat objectiviteit ter discussie. Ambitieuze pogingen 

tot het schrijven van zulke wereldgeschiedenissen hebben gezorgd voor een breed scala aan 

voorstellen waarvan de meest geschikte nog niet uitgekristalliseerd is. Nuancering is een 

eerste stap: als zogenaamde meesterwerken onderdeel van de structuur van de 

kunstgeschiedenis blijven, hoeft de Mona Lisa niet per se plaats te maken voor een al even 
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mysterieuze en gewaardeerde Maya-schildering, maar dat laatstgenoemde gelijkwaardig 

binnen ‘het verhaal’ opgenomen moet worden is eigenlijk niet meer dan logisch.
34

 Die 

nuancering uit zich in de naamgeving van de boeken. Zo veranderden Hugh Honour en John 

Fleming de titel van hun The World History of Art (1982) in 1999 in A World History of Art.
35

 

Met het groeiende bewustzijn van niet-Westerse visuele culturen en multiculturaliteit, en de 

invloed daarvan op het conventionele besef van kunstgeschiedenis, worden steeds vaker en 

uitgebreider uitstapjes buiten de gevestigde orde gemaakt.
36

 Hoofdstukken over Islamitische, 

Afrikaanse en andere niet-Westerse kunst werden toegevoegd en verweven met de bestaande 

chronologische structuur. Een kanttekening hierbij is dat de terminologie vaak zonder meer 

werd overgenomen. Islamitische kunst werd bijvoorbeeld abstract genoemd: een typisch 

Euro-Amerikaans begrip met in het Westen vertrouwde connotaties, namelijk dat er een 

omslag plaats heeft gevonden van het streven naar natuurgetrouwe weergave van de 

waarneembare werkelijkheid naar een welbewust abstraheren ervan. Het toepassen van het 

Westerse kunstvocabulaire impliceert een onderwerping van andere visuele culturen aan 

criteria en waardeoordelen voorbijgaand aan die van de ‘onderworpen’ cultuur zelf. De 

zeggingskracht van deze visuele cultuur wordt daardoor ingeperkt. De conclusie waarmee 

James Elkins besluit na zijn onderzoek naar een nieuwe kunstgeschiedschrijving die 

multiculturaliteit in ogenschouw neemt, is naargeestig. Het zouden enkel de westerse 

specialisten zijn die een poging ondernemen een nieuwe kijk op kunstgeschiedenis te 

bewerkstelligen. En als multiculturalisme een vanzelfsprekendheid zou zijn, waren dan vanuit 

het Westers centrum van de theorievorming niet al eerder pogingen ondernomen eraan 

tegemoet te komen? De angst om de eigen identiteit te verliezen door een andere toe te laten 

belemmert het multiculturalistische ideaal aanzienlijk. Oriëntatie op anderen zaait verwarring 

over jezelf. Omdat het onbekende terrein dat zich buiten de gebaande paden bevindt ook 

daadwerkelijk onbekend en dus onvoorstelbaar terrein is, is out of te box denken een 

uitdaging. Wanneer het materiaal dat bestudeerd en geïncorporeerd moet worden zo vreemd 

en wezenlijk ‘anders’ is, is het noodzakelijk een stukje van de eigen identiteit en het eigen 

referentiekader op te geven. Het proberen te negeren van verschillen is daarmee een 

relativeren van de eigen culturele identiteit.
37
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Uit de theoretische overzichten van de kunstgeschiedenis blijkt dat de laatste jaren veel 

nagedacht is over global history en globalisering en net als bij identiteitskwesties blijkt dat 

onder meer uit de ordening van de hoofdstukken. Arnason en Mansfield doopten het laatste 

hoofdstuk Contemporary Art and Globalization, waaruit de invloed van het onderwerp blijkt. 

Eerst worden grenzen en hun invloed op identiteit en cultuur onderzocht (Lines that define us: 

locating and crossing Borders). Vervolgens komen de fysieke identiteiten aan bod, zoals in 

het vorige hoofdstuk werd beschreven. Ook in Stokstads Art History wordt de globalisering in 

het hoofdstuk, The International Scene since 1950, naar voren geschoven als de prelude van 

het nieuwe millennium. Kunstenaars lijken het erover eens te zijn dat grenzen er in de 

moderne wereld niet meer toe doen, maar de angst voor het verlies van eigenheid werkt 

schaalverkleining in de hand terwijl de globalisten juist schaalvergroting verlangen. 

 

Naar een universeel wereldbeeld 

Hugh Honour en John Fleming stellen tenslotte dat hedendaagse kunstenaars ‘informed as 

they were by a growing concern with the politics of personal and cultural identity, [they treat] 

that legacy with intelligent understanding rather than blind faith.’
38

 Hedendaagse kunstenaars 

laten zich niet, zoals de modernisten, leiden door een universele heilsbestemming maar wegen 

de nieuwe inzichten in persoonlijke en culturele identiteit zorgvuldig tegen elkaar af. 

Kunstenaars willen en kunnen zich niet onttrekken aan de globalisering, want zij zijn er zelf 

onlosmakelijk onderdeel van geworden. Een voorbeeld van zo’n ‘verstandige’ omgang is het 

in de inleiding al genoemde werk van Beatriz Milhazes (1960), waarmee Honour en Fleming 

hun lijvige boekwerk besluiten. In de hedendaagse geglobaliseerde samenleving dringt de 

noodzakelijkheid zich op je op een bepaalde manier te verhouden tot de medemens, hoe 

anders die ook tegen dingen aankijkt. Arnason en Mansfield noemen het werk van de 

Pakistaanse Shazia Iskander (1969). Haar Pleasure Pillars uit 2001 is een samensmelting van 

Oosterse en Westerse commerciële, decoratieve en artistieke beeldcultuur.
39

 Voor Iskander is 

de wereld een groot archief aan de hand waarvan naar believen een beeld van het nu 

vormgegeven kan worden. Dit doet denken aan Nicolas Bourriauds altermodernisme, waarbij 

kunstenaars culturele nomaden zijn die met hun werk dimensies van tijd, ruimte en plaats 

overstijgen. De globale cultuur wordt dan niet als einddoel gezien, maar juist als uitgangspunt 

genomen. De luxe om deze positie in te kunnen nemen wordt getypeerd door Benjamin 

Buchloh wanneer hij stelt dat  ‘[…] a concept of universality can be highly priviledged. 
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Unless one initiates steps to provide other conditions that enable people to generate that kind 

of reading capacity, nothing will ever shift in terms of who is an author and who is a recipient 

of a certain definition of culture.’
40

 Daarmee impliceert hij dat nog niet iedere wereldburger 

ongehinderde toegang heeft tot de voordelen en privileges van de geglobaliseerde corporated 

cultuur.  

 

II.3  Globalisering en praktijk 

Hoe moeten culturele instellingen deze complexe materie een plaats geven? Arnason en 

Mansfield eindigen hun History of Modern Art met een verhandeling over nieuwe musea als 

het Quai Branly Museum in Parijs dat in 2006 werd opgericht.
41

 Dit museum gewijd aan de 

materiële cultuur van Azië, Afrika, Oceanië en Amerika zou een integere afspiegeling van het 

huidige globale samenleving zijn en een voorbeeld voor etnografische musea die nog altijd 

kampen met het koloniale juk dat hun beleid en receptie beïnvloedt. Het Quai Branly Museum 

ordent haar collectie niet chronologisch of geografisch, maar naar thema. Deze poging om aan 

Westerse culturele dominantie voorbij te gaan is een voortzetting van een proces dat in de 

jaren 80 begon, toen verschillende tentoonstellingen rondom multiculturaliteit in de beeldende 

kunst georganiseerd werden. 

 

“Primitivism” in 20th Century Art: Affinities between the Tribal and the Modern 

Op William Rubin’s en Kirk Varnedoe’s tentoonstelling “Primitivism” in 20th Century Art: 

Affinities between the Tribal and the Modern stonden de formele overeenkomsten en 

verbanden tussen ‘tribale’ kunst en de moderne kunstcollectie van het MoMA centraal. Door 

de Westerse moderne beeldtraditie te confronteren met de niet-Westerse en vervolgens de 

overeenkomsten voorop te stellen moest een diepere laag van universalisme zichtbaar worden. 

Hoewel de tentoonstellingsmakers de artistieke waarde van de niet-Westerse werken voorop 

stelden, is “Primitivism” de geschiedenisboeken ingegaan als een testimonium van de 

formalistische visie waar het MoMA om bekend stond. Picasso (1881-1973) en veel van zijn 

tijdgenoten lieten zich al inspireren door de vormen en stileringen van de Afrikaanse en 

Oceanische maskers en beelden. De tentoonstelling illustreerde de populariteit van niet-

Westerse kunst onder de avant-garde maar plaatste deze niet in een breder theoretisch kader.
42

 

Het eerste struikelblok vormde de titel van de tentoonstelling. Het woord affinities refereert in 
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eerste instantie aan overeenkomstige uiterlijke kenmerken, maar vervolgens ook aan een 

inherente verwantschap. Daarmee werd voorbijgegaan aan de verschillen die juist zo 

belangrijk zijn om de kunstwerken en objecten correct te interpreteren. 

 

Afb 9: Detail van Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (1907) en masker, zoals te zien op de tentoonstelling 

“Primitivism” 

 

Kunstcritici en etnografen schreven naar aanleiding van de tentoonstelling dat zowel de 

Westerse als niet-Westerse werken tekort werden gedaan omdat er een kunstmatig verband 

opgelegd werd. De rituele en religieuze maskers en beelden waren oorspronkelijk niet 

gemaakt om de kunstwaarde of spectaculaire kwaliteiten ervan en moesten dus ook niet zo 

tentoongesteld worden. Op “Primitivism” waren de voorwerpen als het ware vertaald en 

gehercodeerd naar een voor Westerse toeschouwers herkenbare categorie, namelijk kunst. Het 

gepropageerde gelijkheidsideaal was echter niet doorgevoerd in de vormgeving: de niet-

Westerse objecten werden contextloos, zonder informatie over maker, periode van ontstaan en 

herkomst gepresenteerd naast kunst van onder meer Kenneth Noland (1924-2010). De 

objecten werden zo beroofd van hun geschiedenis en in een andere, ongrijpbare dimensie 

geplaatst. Onder andere Hal Foster tekende bezwaar aan tegen deze ‘mummification of the 

tribal and the museumification of its objects’.
43

 Het hercoderen van de Ander maakte 

multiculturaliteit tot een ‘non-probleem’.
44

 Verschil werd alleen ‘ontdekt’ om vervangen te 
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worden door een geruststellende overeenkomst.
45

 De ontdekking van de vermeende 

overeenkomsten werd gepresenteerd als een direct effect van de mondialisering, waarbij de 

curator de rol van ontdekkingsreiziger toebedeeld kreeg. De ambitie om een verschuiving van 

het heersende paradigma te bewerkstelligen was hoog gegrepen. Het tentoonstellen van 

verschil onder de noemer van gelijkheid bleek onvermijdelijk, maar de richting van het 

discours over multiculturalisme in de kunstwereld werd met “Primitivism” wel gezet. 

Voortaan zouden meer prominente curatoren, critici en kunstenaars reflecteren op de 

problemen waar de multiculturele wereldorde de kunstwereld voor stelde. 

 

Magiciens de la Terre 

In de zomer van 1989 organiseerde curator Jean-Hubert Martin de tentoonstelling Magiciens 

de la Terre in Centre Georges Pompidou. Het zou de eerste echte planetaire tentoonstelling 

moeten worden nadat “Primitivism” in 20th Century Art hierin vijf jaar daarvoor niet 

geslaagd was. Gelijkwaardigheid in plaats van spektakel en exotisme was het streven om te 

laten zien dat ook in het niet-Westen kunst omwille van de kunst gemaakt werd.
46

 In 

tegenstelling tot “Primitivism” werden voor deze tentoonstelling alleen levende meesters uit 

Westerse en niet-Westerse landen uitgenodigd te exposeren. Volgens de critici echter was de 

tentoonstelling in plaats van een postkoloniaal lichtpunt eerder een terugkeer naar het 

primitivistisch tijdperk, toen kunst uit het exotische niet-Westen werd aangewend om de 

fascinatie van de Westerse kunstenaar te stillen. Die fascinatie bleek al uit de titel. De 

verwijzing naar magie en bovennatuurlijke krachten speelde in op een fetisjistisch 

verlangen.
47

 De Westerse deelnemers waaronder Tony Cragg (1949) en Louise Bourgeois 

(1911-2010) waren gekozen op basis van hun affiniteit met etnografie en primitieve kunst, of 

vanwege hun emotionele en artistieke betrokkenheid bij de Derde Wereldproblematiek zoals 

Hans Haacke (1936) en John Baldessari (1931).
48

 Hoewel aanvankelijk niet de bedoeling van 

de curators, bleek ook in Parijs de drang om formalistische overeenkomsten te zien sterk. 

Land Art van Richard Long (1945) en zandtekeningen van de Australische Yuendumu werden 
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ondanks hun diametraal tegenovergestelde uitgangspunten in de tentoonstelling naast elkaar 

geplaatst. Verschil werd door het als gelijkheid te bestempelen wederom niet bewust 

genegeerd, maar eerder benadrukt.  

Het grootste kritiekpunt op de globalistische tentoonstellingen was dat de ambities niet 

samengingen met de plaatsgebondenheid van discours en kunstpraktijk. De praktische en 

ideologische beperkingen die ondervonden werden ondergroeven de uitgangspunten van de 

curators, want in hoeverre kun je een onderneming waarvan de toegankelijkheid 

buitengewoon beperkt bleef voor het niet-Europese publiek globalistisch noemen? Daarnaast 

kwam de globalistische impulsen wederom vanuit het Westerse bestel, waardoor de 

onderneming ook wel getypeerd is als een empathische handreiking aan de niet-Westerling: 

Westerse autoriteiten dicteren de wenselijkheid van de globalisering en het globalisme als 

ideaal.
49

 Het waren precies deze tekortkomingen die Okwui Enwezor in 2002 wilde 

overwinnen met Documenta 11.  

 

II.4 Internationale kunstmanifestaties 

De Venetiaanse biënnale is sinds haar ontstaan in 1895 graadmeter bij uitstek voor het niveau 

en de toon van de contemporaine kunst, maar kunst van buiten de Euro-Amerikaanse 

mainstream was er voor de millenniumwende nog maar nauwelijks te zien. In 1999 liet 

Harald Szeemann als curator van de 48
ste

 editie van de kunstmanifestatie het publiek 

kennismaken met Aziatische en Oost-Europese eigentijdse kunst en bevestigde daarmee de 

invloed van nieuwe inspiratie- en productiecentra. Documenta, een vijfjaarlijkse 

internationale tentoonstelling van hedendaagse kunst, vindt sinds 1955 plaats in het Duitse 

Kassel. In 1997 zette Catherine David Documenta X op rondom identiteitskwesties en de 

invloed van de globalisering hierop, maar door grotendeels Westerse kunstenaars uit te 

nodigen werd het perspectief conventioneel en exclusief. Okwui Enwezors Documenta 11 

(2002) zou voor het eerst echt anders en de postkoloniale samenleving waardig zijn. Deze 

eerste niet-Europese curator schroefde het percentage niet-Europese kunstenaars op naar zo’n 

50 procent. Om geen kunstmatige verwantschap te onderstrepen werden tijdens de 

Documenta alle werken – een aantal uitzonderingen daargelaten – in een eigen ruimte 

tentoongesteld. Inzichten als deze laten zien dat er veel veranderd is sinds Magiciens de la 

Terre in 1989.  
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Documenta 11 

Door de groeiende internationale contacten lijkt een globale cultuur een steeds realistischer 

toekomstbeeld. Tegelijkertijd zijn door de verstrooiing van mensen, talen, goederen en 

beelduitingen nieuwe specifieke locale culturen ontstaan.
50

 Globale tendensen beïnvloeden 

lokale aangelegenheden als onderwijs en taal. Er is zelfs een nieuw woord ontstaan voor 

situaties of producties die beide voormalige tegenstellingen in zich dragen: glocal. Glocaliteit 

is typerend voor een derde weg zoals Homi K. Bhabha die voor mogelijk houdt. Door 

realisme ten aanzien van de globalisering en een bewuste omgang met het lokale kan een 

nieuwe, passende vorm voor het heden gevonden worden. De ambigue verhouding tussen 

localiteit en globaliteit was het hoofdonderwerp van Documenta 11. Enwezor en zijn team 

van curatoren wilden een nieuw bewustzijn tentoonstellen dat kritisch zou zijn op het 

‘Westernisme’: de Westerse ideologische, theoretische en praktische dominantie van het 

bestel.
51

 Enwezor, in Nigeria geboren maar geschoold in Amerika, is zelf een voorbeeld van 

de hedendaagse culturele diaspora. Ondanks, of misschien wel juist omdat de discussie niet 

anders kan plaatsvinden dan ingebed in het Westers bestel, stelde hij zichzelf de vraag wat de 

opkomst van een niet-Westerse avant-garde betekent voor het heersende kunstbestel.  

Hoewel de globalisering egaliserend heeft gewerkt, variëren connotaties en referentiekader 

per publiek en locatie. Om de wetenschap van deze relativiteit in de praktijk te brengen 

werden ter voorbereiding op de tentoonstelling wereldwijd verschillende gerelateerde 

conferenties, open discussies, workshops en film- en videoprogramma’s georganiseerd. Zo 

zou een bepaalde ‘plaatsloosheid’ bewerkstelligd moeten worden die de universaliteit van de 

onderneming moest belichamen.
52

 Daarnaast is ook de selectie van de werken bedoeld om 

tijds- en plaatsbesef te frustreren en deconstrueren. Het presenteren van onvolledige series en 

van (video)werken die in totaliteit een enorme hoeveelheid tijd in beslag nemen maakte dat de 

tentoonstelling nooit in zijn geheel bekeken en doorgrond kon worden. Een goed voorbeeld is 

One Million Years past 998.031 BC to 1969 AD One Million Years Future 1999 to 1.001.998 
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AD (1999) van On Kawara (1932). Zijn boek dat alleen bestaat uit jaartallen werd synchroon, 

op onregelmatige tijden en op verschillende locaties voorgedragen.  

Eerst beïnvloed door de kolonisatie en dekolonisatie, daarna door de opkomst van 

multinationals en het toerisme, vormt de architectuur van Afrikaanse steden een tastbaar beeld 

van de Westers versus niet-Westerse dialectiek, een testimonium van de geschiedenis van de 

globalisering en een inspiratiebron voor kunstenaars als de Congolese Bodyz Isek Kingelez 

(1948). In het licht van de aanslagen van 11 september 2001 kan zijn model voor een nieuw 

Manhattan, opgebouwd uit kleurrijk afvalmateriaal, gezien worden als een ultiem product van 

de globalisering: een kunstwerk in de conventionele zin van het woord, reagerend op een 

Westers probleem vanuit een context die voorheen zo onvoorstelbaar was en nu zo dichtbij. 

Ook Yinka Shonibare (1962) onderzoekt moderne interculturele mengvormen. Shonibare is 

van Nigeriaanse origine, maar werd geboren en opgeleid in Engeland en betwijfelt openlijk de 

invloed van zijn Afrikaanse roots en identiteit op een zijn leven als Brit. Op het eerste gezicht 

is de kleding van zijn hoofdeloze mannequins Victoriaans van snit en Afrikaans van stof. De 

batikstoffen zijn echter een historisch product van interculturaliteit. Ze werden door  

Nederlanders geïmiteerd naar Indonesisch voorbeeld en later nogmaals gekopieerd door 

Britse textielmagnaten in Manchester. De Engelsen namen de stoffen vervolgens mee naar 

West-Afrika waar ze in de jaren 60 een uiting van antikolonialisme werden. In de jaren 90 

werden ze vervolgens gedragen door Afro-Britten als teken van hun solidariteit met de 

onafhankelijkheidsstrijders in Afrika.
53

 Door een historische lijn te schetsen relativeert 

Shonibare de connotatie van actualiteit van intercultureel contact en de problematiek 

daaromheen. Internationale uitwisseling is een historisch gegeven.  

Stuart Hall vroeg zich af ‘[…] whether Documenta 11 is greeted as an interesting diversion, 

written off as a momentary interruption, a moment of the exotic, a temporary deviation from 

what ‘art’ is really about; an interlude of ‘cultural diversity’ in the onward march of Western 

civilizational discourse. Or whether it represents a more permanent break in the regime which 

governs the international circulation of the artwork.’
54

 Is universalisme een nieuwe aanvulling 

van de lange rij fixaties van de conventionele kunstwereld? En heeft Enwezor met Documenta 

11 in plaats van bij te dragen aan de verbreding van het discours, niet juist een vervlakking 

van voormalig exotische kunst in de hand gewerkt door deze in te passen in het Westerse 

discours? Dat discours is zo ver ontwikkeld dat zich ongemerkt semi-waarheden aan de 
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oppervlakte kunnen manifesteren waaraan bijna niemand meer twijfelt. Is globalisme in de 

kunstwereld een daadwerkelijke uitwerking van de huidige wereldorde, of is het een 

constructie van het establishment?  

 

 

Afb 10: Yinka Shonibare, Gallantry and Criminal Conversation (2002). Gemengde techniek. 

 

Nu met de kunst van Shonibare ook zijdelings de historische rol van Nederland binnen de 

wereldpolitiek en cultuur ter sprake is gekomen, is het tijd om de hedendaagse situatie aldaar 

te bespreken. Op het eerste gezicht lijkt in navolging van het verharde maatschappelijk 

klimaat een nationaal cultureel onderscheidingsoffensief aan de gang: de ene na de andere 

tentoonstelling over nationale identiteit en de invloed van de vaderlandse geschiedenis wordt 

georganiseerd. Bij nadere bestudering en vergelijking blijkt echter het karakter van deze 

ondernemingen heel wat subtieler en de ambitie meer solidair.  
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Hoofdstuk III   Nederland 

 

Nationaal denken is een belangrijk, zo niet het belangrijkste element in deze nieuwe 

wereldorde, juist omdat het aanknopingspunten biedt binnen de uitdagende constante van 

enerzijds regionale, lokale en etnische manifestaties en anderzijds een supra- en 

transnationale werkelijkheid van postkolonialisme, globalisering en migratie – processen die 

met elkaar samenhangen en naar een nieuw evenwicht zoeken.
55

  

 

Zowel de politiek als het maatschappelijk debat lijkt er vol van te zijn: nationale identiteit en 

met name het gebrek daaraan. Sinds de grenzen voor Europese burgers openstaan en globale 

handel en een universele consumptiecultuur de dagelijkse realiteit bepalen staat nationale 

eigenheid op de tocht. Daarbij verandert de wereld om ons heen steeds sneller. In deze 

consumptie- en wegwerpmaatschappij lijkt niets meer heilig te zijn: producten en gebruiken 

verouderen waar we bij staan. De bepaalde mate van continuïteit die het mogelijk maakte te 

leren van het verleden om te wortelen in het heden lijkt de gemiddelde Nederlander vandaag 

de dag niet meer terug te kunnen vinden. Krampachtig wordt gezocht naar houvast op de 

afbrokkelende rots die ooit het historisch en nationaal besef was. Of in ieder geval, dat lijkt de 

heersende opvatting te zijn onder wetenschappers. Verkeert Nederland in een tweestrijd? Naar 

buiten toe wordt optimistisch deelgenomen aan het globale gebeuren en wordt het ideaalbeeld 

ervan onderschreven, maar binnen de grenzen zwaaien blikvernauwing en schaalverkleining 

de scepter – aldus historicus Karel Davids (1952).
56

 Het op nationaal vlak problematiseren 

van globalisering en multiculturalisme heeft uitgemond in de roep om institutionalisering en 

bevestiging van een zogenaamde Nederlandse geschiedenis en identiteit. Vanuit een 5-voor-

12-gedachte worden uiteenlopende offensieven ingezet: een rubriek over “Nederlandsheid” in 

De Volkskrant, inburgeringcursussen en plannen voor een Nationaal Historisch Museum. Na 

jarenlang debatteren en zoeken naar een juiste vorm en inhoud zal zo’n museum echter toch 

niet gebouwd worden. Problemen waren er al vanaf het eerste uur, want hoe de geschiedenis 

van een land visueel te vatten binnen vier museummuren en ondertussen recht te doen aan het 

brede scala aan visies en opvattingen dat nationaliteit omgeeft?  
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Focus op nationaliteit en nationale identiteit zijn niet typisch Nederlands. De val van de 

Berlijnse muur gaf in 1989 al aanzet tot een drastische verschuiving van de internationale 

verhoudingen.
57

 Sinds de sluimerende ontevredenheid over de heersende wereldorde met de 

gebeurtenissen van 11 september 2001 tot een uitbarsting kwam is het nationaal denken 

wereldwijd in een stroomversnelling geraakt en worden beschavingen steeds vaker als 

onverenigbare fenomenen neergezet. Maar waarom lijkt dit gegeven juist in de Nederlandse 

samenleving en politiek zo geproblematiseerd te worden? Dat heeft volgens Amerikaans 

historicus James C. Kennedy (1963) te maken met Nederlands specifieke uitgangspositie. 

Nederland was altijd het lichtend voorbeeld van progressiviteit en tolerantie en een land 

waarin tradities vanwege internationale handelscontacten tot de wegwerpcultuur behoorden. 

Ondertussen bestonden die tradities natuurlijk wel, maar men cultiveerde deze niet zoals 

andere landen dat deden. Nederlanders hebben zich altijd al kosmopoliet gevoeld, maar nu dat 

zelfbeeld is veranderd van een uitzonderingspositie in gemeengoed wordt een stevige 

fundering gemist.   

 

III.1 Nationaal wereldburgerschap 

Al in de jaren 80, toen globaliseringprocessen een vlucht namen, werd openlijk nagedacht 

over nationale eigenheid. Optimisme ten aanzien van de globalisering en trots op Nederlands 

liberale en tolerante imago dat de multiculturele samenleving zo bereidwillig de ruimte gaf 

vierden hoogtij. In de jaren 70 en 80 gaf Nederland op grote schaal ontwikkelingshulp om 

landen wereldwijd naar een gelijkwaardiger niveau te tillen en ook het pacifistische beleid gaf 

internationaal stof tot nadenken.
58

 Het tijdschrift Civis Mundi stelt zich sinds 1962 tot doel ‘de 

participatie van de burger aan het wereldgebeuren in nationaal en internationaal verband te 

bevorderen’.
59

 In 1981 verscheen als 100
ste

 themanummer van het tijdschrift de bundel De 

Nederlandse Natie. Hierin werd door verschillende schrijvers een beeld gevormd van wat de 

toenmalige Nederlandse natie bijeen hield om te komen tot ‘een meer realistische oriëntatie 

van het zo populaire internationale idealisme’.
60

 Naast dit harmonieus globalisme had 

Nederland ook zijn seculariserende samenleving mee.
61

 Het verzuilde Nederland van voor de 

jaren 60 draaide om groepssolidariteit: katholieken, protestanten en vrijdenkers waren 
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onderling zeer begaan en maatschappelijk actief maar de scheidingen bleven onderling strikt 

gehandhaafd. Burgerlijke deugden waren alom aanwezig, maar vanuit een selectief oogpunt. 

Kerkelijke dogma’s speelden vanaf de jaren 60 echter een steeds minder doorslaggevende rol 

en daardoor viel op beleidsniveau over homoseksualiteit, euthanasie en softdrugs te praten en 

kreeg de ontplooiing van het individu de ruimte. Provo’s en andere tegenbewegingen maakten 

korte metten met de burgerlijkheid van de jaren 50 en Nederland groeide uit tot een 

progressief gidsland.
62

  

‘Ieder voor zich’ luidde het credo, maar wie eigenlijk voor ons allen? Het onvoorziene gevolg 

van al deze ontwikkelingen was namelijk dat de gemiddelde Nederlander zijn nationaal besef 

en groepsidentiteit kwijt was geraakt, aldus S.W. Couwenberg (1926) in 1981. De enige 

gemende deler was het gezamenlijk cultiveren van verscheidenheid.
63

 Nederlander zijn werd 

alleen nog afgemeten aan het staatburgerschap, want op cultureel en maatschappelijk gebied 

was de verantwoordelijkheid om een verbindende situatie te creëren ver te zoeken.
64

  

Nederland bevond zich in een identiteitscrisis: in het gidsland op het gebied van internationale 

samenwerking en verdraagzaamheid, woedde binnen de eigen samenleving de strijd tussen 

voorvechters van individuele waarden, de emancipatorische vrouwen- en 

minderheidsbewegingen, en de voorstanders van een meer solidaire samenleving.
65

 Om te 

waken voor polarisatie werd opgeroepen het ontluikende wereldburgerschap optimistisch en 

onder het mom van saamhorigheid en “eenheid in verscheidenheid” aan te gaan. 

Dat waren de jaren 80, toen Nederland en de hele Westerse wereld gevoelsmatig standpunt in 

moesten nemen ten opzichte van geglobaliseerde wereldorde. Een spraakmakende 

tentoonstelling in Amsterdam zette in 1984 het heersende sentiment kracht bij. Waar in het 

MoMA dat jaar gezocht werd naar een universele basis van kunstproductie, werd met De 

Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 in het Stedelijk Museum Amsterdam juist naar 

grondslagen van eigenheid in een grenzeloze wereld gezocht.
66
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De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 

Gebaseerd op de eigen collectie werd in het Stedelijk een overzicht gegeven van de 

belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse kunstwereld na de Tweede Wereldoorlog. In 

1963 had toenmalig directeur Hans Jaffé (1915-1984) ook al een tentoonstelling gewijd aan 

de relatie tussen nationaliteit, nationale identiteit en kunstenaarschap. Hij ervoer dat de kunst 

van zijn tijd, in tegenstelling tot daarvoor, steeds meer los was gekomen van nationale 

historische ijkpunten en dus van haar herkenbaarheid. Universele zeggingskracht was het 

heersende ideaal, maar daar wilde Jaffé zich niet zonder slag of stoot bij aansluiten. Hij zocht 

met 150 jaar Nederlandse kunst: 1813-1963 naar overkoepelende aanknopingspunten in de 

Nederlandse kunstproductie en kwam uit bij een ‘respect voor de realiteit’ á la Rembrandt 

(1606/7-1667), en ‘puriteins denken’, zoals bijvoorbeeld weerspiegeld in de kunst van 

Mondriaan (1872-1943).
67

 Het resultaat was een lofzang op gedroomde onderscheiding. In 

1984 had nationaliteit en “Nederlandsheid” in het Stedelijk een ander karakter gekregen. 

Gezien zijn ligging en handelstraditie is Nederland altijd sterk onderhevig geweest aan 

culturele en intellectuele invloeden. Socioloog Johan Galtung (1930) ervoer het zo dat de 

‘Nederlanders in zo sterke mate blootstaan aan de publicaties uit de belangrijkste intellectuele 

tradities, dat zij eerst twintig jaar lezen voordat zij hun eerste wetenschappelijke artikel 

durven schrijven.’
68

 In de catalogus van de tentoonstelling stelde toenmalig directeur Edy de 

Wilde (1919-2005) dat openheid als een algemeen kenmerk van de Nederlandse cultuur geldt: 

‘Nederland, en vooral Amsterdam, heeft altijd opengestaan voor invloeden van buitenaf. […] 

Daardoor was het mogelijk dat ook in het Nederlandse kunstleven steeds een frisse bries kon 

opsteken. We zijn hier gelukkig niet zo gericht op de inteelt van eigen ideeën en gedachten. 

Wij staan wel open voor buitenlandse stromingen, maar verwerken die ook op onze eigen 

wijze. In de kunst krijgen zij dan een onmiskenbaar Nederlands gezicht.’
69

 Dat Nederlandse 

gezicht zou ten eerste gekenmerkt worden door een gevoeligheid voor kleur en licht, te 

danken aan de ijle luchten en wisselende seizoenen. Ten tweede kent de Nederlandse 

kunstgeschiedenis een zeer emotioneel geladen en expressionistische traditie die zover 
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teruggaat als Rembrandt. Internationaal gerenommeerde kunstenaars van Nederlandse bodem 

zoals Vincent van Gogh (1853-1890) en Willem de Kooning (1904-1997) kenmerken zich 

inderdaad door een uitgesproken toets. Maar of dit gegeven exclusief Nederlands is? Ook El 

Greco (1541-1619) had die toets. En na 1945 vonden Karel Appel (1921-2006), Constant 

(1920-2005) en andere expressief ingestelde kunstenaars aansluiting bij CoBrA. Deze 

internationale wending ondermijnde de opvatting van een ‘typisch Nederlandse’ expressieve 

kunst eerder dan dat het die bezegelde. Maar De Wilde schreef niet alleen een expressieve 

traditie aan de Nederlandse kunst toe. Aan de andere kant van het spectrum zou namelijk de 

veel jongere, maar eveneens breed uitgemeten abstracte traditie staan die begon bij boegbeeld 

en nationale trots Mondriaan en na de oorlog doorgezet werd door onder meer Jaap Hillenius 

(1934-1999), Jan Schoonhoven (1914-1994) en andere leden van de Nul-beweging. De Wilde 

relateerde abstractie aan de Nederlandse calvinistische discipline en misschien is er inderdaad 

een verband, maar dit is zeer moeilijk te bewijzen aan de hand van vluchtigheden als identiteit 

en nationaliteit. 

Op De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 werd gesuggereerd dat een bepaalde 

generaties kunstenaars beïnvloed worden door hun gezamenlijk referentiekader: het 

provocerende van de jaren 60 resulteerde in het ludieke Fluxus met vertegenwoordigers als 

Ger van Elk (1941), het matte karakter van de jaren 70 gaf kunstenaars van de Nieuwe 

Figuratie als Co Westerik (1924) en Lucassen (1939) de aanzet de schilderkunst van haar 

stoffig imago te ontdoen. Kunst en kunstenaars werden op de tentoonstelling gekoppeld aan 

stijlstromingen en een specifiek coördinaat van tijd en plaats werd als doorslaggevend gezien. 

Hoewel Nederlandse kunstenaars deelnamen aan het wereldtoneel, zou hun kunst volgens De 

Wilde direct voortkomen uit de band met het thuisland.  

 

Canon 

De manier waarop een bepaalde kunstenaar of stroming exemplarisch wordt zegt meer over 

kunst als wetenschappelijke en institutionele discipline dan over de kunstproductie. Die 

laatste is immers oneindig veel rijker dan de uitgekristalliseerde canon doet vermoeden. 

Kunstenaars en kunstwerken raken ondergesneeuwd en daarmee vertroebelt het zicht op de 

werkelijke aard van de kunst in een bepaalde periode. Een tentoonstelling als De Nederlandse 

identiteit in de kunst na 1945 kan dan ook nooit een beeld van de daadwerkelijke 

kunstproductie in het betreffende era hebben gegeven, maar wel van de kunstreceptie. Wat 

werd belangrijk genoeg gevonden om te verzamelen, te documenteren en te presenteren? En 

hoe werd aan de verwachtingen van het publiek tegemoet gekomen? De Wilde ervoer de 
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kunstwereld van de jaren 80 als gevarieerder dan daarvoor. Met het overboord gooien van de 

dogmatische abstracte leer en de naoorlogse jaren van vrije expressie en experiment was meer 

polarisatie ontstaan.
70

 Kunstenaars durfden weer voor hun eigen belangen op te komen, ook al 

werden die niet gedeeld door anderen. Een etiket plakken op deze kunst achtte hij dan ook 

onmogelijk. Al eerder in dit onderzoek kwam naar voren dat het moeilijk is te reflecteren op 

de situatie waarin je zelf verkeert. Van alle kanten komen impulsen en het kaf van het koren 

scheiden is dan een onmogelijke opgave. Gebeurtenissen, werken of personen die 

aanvankelijk interessant of veelbelovend leken maken die belofte misschien niet waar en 

hoogtepunten manifesteren zich pas later. De Wilde was in de jaren 80 het middelpunt van 

artistieke activiteit en actualiteit. Dat hij zijn omgeving als veelzijdig opvatte is dan ook niet 

verwonderlijk. Wat hij wel terecht signaleerde was dat het voor kunstenaars in de jaren 80 

makkelijker werd om werkzaam en woonachtig te zijn in Nederland en daarnaast 

internationaal deel te nemen aan tentoonstellingen. Het inniger contact met de rest van de 

wereld maakte dat locatie relatief werd: huis en haard verlaten om gezien te worden was niet 

meer nodig. Geboorteplaats was niet langer doorslaggevend voor succes, maar blijkbaar nog 

wel voor de verschijningsvorm van kunst. 

 

 

 
Afb 11: Karel Appel, Drie hoofden (1964). 

Olieverf op doek, 190 x 230 cm. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. 
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Afb 12: Jaap Hillenius, Marja (1982). 

Olieverf op doek, 65 x 55 cm. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. 

 

III.2  Globale identiteit  

Nu, 30 jaar later, kan het niet anders dan dat er dingen veranderd zijn. Hoewel de discussie 

rondom de Nederlandse identiteit in het aanschijn van globalisering nog altijd actueel is, is het 

karakter ervan veranderd. Het naoorlogse ideaal van de globalisering staat ter discussie, want 

het utopische gelijkheidsbeginsel dat zich geleidelijk manifesteert voelt niet als thuiskomen, 

maar eerder als gezichtsverlies.
71

 De van oorsprong Amerikaanse historicus James C. 

Kennedy (1963) heeft vanwege familiebanden met Nederland en zijn hoogleraarschap aan de 

Universiteit van Amsterdam een bijzondere kijk op Nederland: tegelijk geëngageerd en als 

een relatieve buitenstaander. In 2009 verscheen onder de titel Bezielende verbanden een 

selectie van zijn essays. Nederlanders zijn er volgens hem rotsvast van overtuigd dat hun 

beleid progressief is. Kritische reflectie is er daardoor niet bij: ‘De vooronderstelling van veel 

Nederlandse beleidsmakers is dat elke intelligente, humane en progressieve buitenlander die 

begrijpt hoe het Nederlandse beleid in elkaar steekt het met hem eens zal zijn.’
72

 Ondertussen 

– en daar wringt de schoen – heeft Nederland ondanks zijn liberale en tolerante imago altijd te 

maken gehad met een religieuze en moreel conservatieve onderstroom. In de laatste jaren 
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heeft die onderstroom de proporties van een zuidwesterstorm aangenomen die over het 

landschap raast van het maatschappelijke en culturele discours. Kennedy ziet hier eenzelfde 

identiteitscrisis als die Couwenberg in de jaren 80 signaleerde, maar een positieve benadering 

van deze paradox lijkt naar de achtergrond verdrongen. Opgaan in de grenzeloze maalstroom 

is voor de meeste mensen geen probleem wanneer dit gevulde schappen in de supermarkt en 

mankrachten in de fabrieken oplevert, maar nu de jeugd niet meer weet wie Willem van 

Oranje ook alweer was wordt massaal alarm geslagen. In de media wordt de dagelijkse 

realiteit bepaald door een globale blik, maar ondertussen staat culturele verscheidenheid 

binnen de eigen grenzen in een kwaad daglicht en wordt onvoorwaardelijke aanpassing aan de 

identiteit van de heersende meerderheid gevraagd. Er is behoefte aan duidelijkheid: wat zijn 

de belangrijkste waarden en normen en in hoeverre moeten die verdedigd worden? Wat 

verbindt mensen op een bepaald grondgebied nog wanneer stromen van informatie, 

communicatie en commercie die grondgebieden vertroebelen?  

Gelukkig worden ook tegengeluiden gegeven, zo blijkt uit verschillende tentoonstellingen en 

onderzoeksprojecten in de culturele sector. In 2006 loofde de Mondriaanstichting de 

Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit uit. Het aanzienlijke geldbedrag ging naar het 

Eindhovense Van Abbemuseum dat vervolgens het project Be(com)ing Dutch opzette. 

Volgens curatoren Charles Esche en Annie Fletcher is het museum misschien wel de meest 

geschikte plaats om kritische kanttekeningen bij het politieke beleid te plaatsen en te reageren 

op geluiden uit de samenleving.
73

  

 

Be(com)ing Dutch 

Lastige vragen over identiteit en multiculturaliteit zoals wat het betekent om Nederlands te 

zijn en hoe je het wordt, werden gedurende twee jaar breed uitgemeten in de activiteiten van 

het museum. In lezingen en drie subtentoonstellingen werd een beeld geschapen van vergeten, 

verzwegen en gemarginaliseerde geschiedenissen. De eerste tentoonstelling ging over het 

imaginaire verleden, de tweede over het imaginaire heden en de laatste over de imaginaire 

toekomst. Het grensoverstijgende karakter van de media en de manier waarop individuen en 

verhalen daardoor internationaal gemeengoed kunnen worden, was het onderwerp van de 

video Freedom of Expression (2008) die Lidwien van de Ven (1963) speciaal voor de tweede 

tentoonstelling maakte. In de video heeft zij verslag gelegd van een voorstel dat in 2008 door 

een aantal Franse filosofen en politicologen ingediend werd bij het Europees Parlement. Naar 
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aanleiding van de zaak Ayaan Hirsi Ali adviseerden zij een beschermingsfonds op te richten 

voor mensen die met de dood worden bedreigd. Het verhaal van Hirsi Ali spreekt 

internationaal dusdanig tot de verbeelding, dat zij verheven is tot boegbeeld van de 

onderdrukte vrijheid van meningsuiting. 

 

 

Afb 13: Lidwien van de Ven, Freedom of Expression (2008). 

Digitale video. Collectie Stedelijk Van Abbemuseum.  

 

Aan de aanname van de curatoren, namelijk dat het museum een uitgelezen plaats is om 

kritisch te reflecteren en actie te initiëren, gaf de in Beiroet geboren en in Amsterdam woon- 

en werkachtige Mounira Al Sohl (1978) vanuit het hart van de tentoonstelling tegengas door 

middels een fictief portret te laten weten dat zij de kunst achter zich had gelaten om advocate 

te worden. Op die manier kon zij ten minste daadwerkelijk opkomen voor de medemens. 

Culturele instellingen zijn in staat een kritische noot te plaatsen, maar de beperkte 

zichtbaarheid doet veel van de inspanningen vervliegen in de wind – zo typeerde Al Sohr 

raak. De vraagtekens die eerder al gezet werden bij de keuzes van musea voor bepaalde 

tentoonstellingen – vraag of aanbod – zijn ook hier van toepassing. Ook hier werd kunst 

speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. Dat doet de vraag rijzen of het de kunstenaars of de 

tentoonstellingsmakers zijn die het karakter van de kunst in een bepaald tijdvak bepalen en in 

hoeverre het dan mogelijk is om te bepalen welk aandeel kunst heeft in nationale identiteit en 

het denken daarover. Volgen kunstenaars de maatschappelijk wenselijke tendensen en 

sentimenten, of sturen zij die deels juist aan? Misschien is het niet noodzakelijk een 

onderscheid tussen de beide actoren te maken en zijn zij van gelijkwaardige invloed, 

versterken elkaar en komen uit elkaar voort, net zoals het geval is met tendensen van 

globalisering en identiteitskwesties. In een wereld waarin referentiekaders in de praktijk 
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steeds meer overeenkomen, zijn ambities wellicht ook steeds meer gelijk. Het instituut en de 

kunstpraktijk zijn beide actoren en lijdend voorwerpen in een (kunst)wereld waarvan zij geen 

afstand kunnen bewaren. Naast uit een gedeelde omringende wereld kan een gevoel van 

saamhorigheid ook voortkomen uit een gedeeld verleden. De verminderde nationale 

samenhang in Nederland zou een logisch gevolg zijn van de voorgaande decennia waarin 

individualisme hoogtij vierde. Maar hoe zelfstandig ook, wanneer individuen bij elkaar in de 

buurt zijn en blootstaan aan dezelfde informatiestromen maken zij gezamenlijk dingen mee: 

in de eigen omgeving of via de media. Locatie is voor de beleving van toekomstige 

geschiedenis relatief geworden.  

 

Monumentalisme 

Anders dan in het verleden leidt reflectie op historische ijkpunten zelden nog tot het bejubelen 

van de natie, aldus de makers van de tentoonstelling Monumentalisme: Geschiedenis en 

nationale identiteit in hedendaagse kunst. In 2010 werden in het vanwege verbouwing maar 

deels geopende Stedelijk Museum Amsterdam 19 voorstellen voor gemeenteaankopen 

getoond van in Nederland woonachtige of werkzame kunstenaars. De inzendingen 

appelleerden aan veelbesproken waagstukken als nationale identiteit, globalisering en 

transnationaliteit, maar onderzochten vooral de invloed van (gedeelde) geschiedenis daarop. 

Ter theoretische inbedding wendde Jelle Bouwhuis, gastcurator en hoofd van Stedelijk 

Museum Bureau Amsterdam, de term ‘monumentalisme’ aan. Traditioneel monumentalisme 

is het met imposante bouw- en kunstwerken verheerlijken van de staat ter opvoeding van het 

volk en ter stimulering van haar nationaal en historisch besef.
74

 Monumentalisme zoals de 

tentoonstellingsmakers dit voor ogen hadden is het ‘reflecteren op het idee van een nationale 

geschiedenis, dit problematiseren, dan wel verbanden leggen met andere geschiedenissen, of 

die eigenzinnige zienswijzen op historische canons voor het voetlicht brengen en dat met 

zeker esthetisch vernuft’, zo stond te lezen in de oproep aan kunstenaars.
75

  

Omdat sporen van het verleden via het internet voor steeds meer mensen beschikbaar zijn is 

geschiedenis een discipline geworden die voor ieder die zich erin verdiept een andere 

betekenis en een andere inhoud heeft. Ook kunstenaars doen hier hun voordeel mee. Deze 

“altermoderne” zienswijze, waarbij de geschiedenis een grabbelton is en grenzen van tijd en 
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ruimte relatief zijn, werd door de kunstenaars op Monumentalisme onderschreven. Nederland 

bestaat niet bij de gratie van zijn grenzen en evenmin is zijn geschiedenis doorzichtig of voor 

de hand liggend. Eén van de inzendingen was het werk Depictions of Amsterdam 1940-1945 

(2010) van Gert Jan Kocken (1971). Hij projecteerde hiervoor vijftig verschillende kaarten 

van Amsterdam tijdens de oorlogsjaren over elkaar heen zodat een complexe informatieve 

structuur ontstond: de locatie van niet ontmantelde bommen, verblijfplaatsen van Joodse 

Amsterdammers en stedelijke verdedigingswerken zijn als stipjes en lijnen op de gelaagde 

kaart terug te vinden. Kocken nam geen standpunt in: alle gegevens zijn evenwaardig, of zij 

nu de Duitsers, verzetstrijders of het leger dienden. Het doel van de tentoonstelling was dan 

ook niet om een eenduidig beeld van de vaderlandse geschiedenis te presenteren. Volgens de 

curators is in de kunst plaats voor subtiliteit, in tegenstelling tot de politieke praktijk waar 

duidelijke standpunten en daadkracht nodig zijn om mensen te overtuigen en aan een partij te 

binden.  

 

 

Afb 14: Gert Jan Kocken, Depictions of Amsterdam (2010)  

Twee c-prints in gezamenlijke omlijsting, 300 x 400 cm 
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Modern bewustzijn, zo benadrukt ook Hendrik Henrichs in het stuk Vaderland van Ooit®. 

Het museum van de natie voorbij, moet niet meer alleen op het nationale gericht zijn.
76

 Er 

moet bewustwording gekweekt worden dat geschiedenis bestaat uit wederzijdse en grenzeloze 

beïnvloeding en receptie. Godsdienst, economie, wetenschap, sociale verhoudingen, kunst en 

cultuur, dit alles verandert en evolueert door onderlinge uitwisseling en evolutie. 

Landsgrenzen zijn geen garantie voor historische zelfbeschikking en geschiedenis is voor het 

grootste gedeelte grenzeloos gemeengoed. Dat was in het verleden zo, maar tegenwoordig des 

te meer. Door de wereldwijde verstrooiing van informatie, mensen, goederen en verhalen valt 

geschiedenis niet meer samen met een bepaalde locatie. Niet de fascinatie voor een territoriale 

geschiedenis, maar de fascinatie voor geschiedenis als discipline beheerst daarom de 

hedendaagse samenleving – aldus kunstcritica Jennifer Allen.
77

 Het feit dat ieder individu 

onderwerp is van een bepaalde geschiedenis: van postkolonialiteit, gender, altermoderne 

levenshouding of wat dan ook, verbindt mensen wereldwijd en is tegelijkertijd een 

mogelijkheid om op een geheel eigen manier positie in te nemen ten opzichte van 

overrompelende fenomenen als de globalisering. Het is een manier om meerdere identiteiten 

tegelijk te bezitten zonder dat die met elkaar in conflict raken of onverenigbaar zijn. Het 

krampachtig vasthouden aan bepaalde constanten die de Nederlandse identiteit en cultuur 

definiëren is zwemmen tegen de stoom in: immigranten en andere koeriers van 

verscheidenheid maken met hun aanwezigheid onlosmakelijk deel uit van de cultuur en 

samenleving waarin zij terecht zijn gekomen. Cultuur is niet statisch, maar juist altijd in 

beweging en aan verandering onderhevig. Het laten gelden van de ene waarde of norm boven 

de andere pleit voor naïviteit en leidt onvermijdelijk tot ontevredenheid. 

 

De Nederlandse identiteit? 

Tussen 2009 en 2012 wordt in Museum De Paviljoens het meerjarige onderzoeksproject De 

Nederlandse identiteit? De Nederlandse kunstgeschiedenis van 1960 tot nu uitgevoerd. Alle 

kunstenaars die worden uitgenodigd om te exposeren in het kader van De Nederlandse 

identiteit? hebben een band met Nederland: ze wonen er, werken er of zijn er opgeleid. 

Tegelijkertijd zijn zij ook spelers op het internationale toneel. Waar in 1984 met de 

tentoonstelling De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 nog gezocht werd naar een 
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eenduidige formulering van Nederlandsheid, wil De Paviljoens juist de diversiteit van die 

identiteit aantonen. Er is niet maar één nationale kunstgeschiedenis, maar er zijn meerdere 

parallelle lijnen die van het verleden naar het heden lopen. Die lijnen lopen niet loodrecht 

naast elkaar, maar vervlechten, verknopen en raken hier en daar de draad kwijt.  

In 2012 zal het project culmineren in een publicatie die gezien kan worden als een 

handreiking aan toekomstige kunsthistorici. Door het klimaat van nu te typeren of zelfs te 

doorgronden hoopt directrice Macha Roesink sturing te geven aan de manier waarop het 

heden later de geschiedenis in zal gaan. Het verleden kennen wij deels door de kunstwerken 

die overbleven, maar, zo wordt in het NRC Handelsblad terecht opgemerkt, is het niet 

oneindig ouderwets te denken dat kunst het beeld van dit mediatijdperk zal beïnvloeden?
78

 

Musea en kunst hebben ondanks verwoede pogingen om dit te veranderen maar een beperkte 

zichtbaarheid en de hedendaagse beeldcultuur wordt vooral gevormd door commerciële 

kanalen: reclame, televisie en populaire internetsites. Kunst is een destillaat van de 

samenleving en spiegel van hun omgeving, zo staat te lezen in de begeleidende tekst bij de 

tentoonstelling. En sinds die omgeving aan de lopende band geïnfiltreerd wordt door 

grensoverschrijdende fenomenen, heeft dat spiegelbeeld grenzeloze gelaatstrekken gekregen.  

De in Benin geboren Nederlandse kunstenaar Meschac Gaba (1961) had in 2009 een 

solotentoonstelling in het kader van De Nederlandse identiteit?. Met zijn werk slaat Gaba een 

brug tussen zijn verschillende achtergronden en inspiratiebronnen en komt daarmee tot een 

nieuwe beeldtaal. Geld staat in zijn werken symbool voor uitwisseling tussen Afrikaanse en 

Westerse landen. Hij plaats vraagtekens bij de geldstromen, maar zet culturele, intellectuele 

en sociale uitwisseling in een positief daglicht. In zijn werkwijze en uitgangspunten lijkt hij 

op Yinka Shonibare, die zich eveneens begeeft op het snijvlak van meerdere culturen en met 

zijn werken aangeeft dat interculturele relaties en contacten niets nieuws onder de zon zijn. In 

between-artists, zoals deze kunstenaars met meerdere nationale of culturele identiteiten ook 

wel genoemd worden, zijn populair omdat zij een kritisch, maar relativerend geluid laten 

horen. Het is blijkbaar goed mogelijk om meerdere culturele identiteiten te bezitten. Een 

dubbele nationaliteit wekt in de regering wantrouwen en doet vragen over loyaliteit rijzen, 

maar kunstenaars hoeven niet te kiezen. Exposeren in een Nederlands museum vraagt 

blijkbaar niet om de complete overgave die verwacht wordt bij zetelen in de Nederlandse 

regering of het parlement.  
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Al sinds de oprichting in 1998 toetst Museum De Paviljoens aankopen en tentoonstellingen 

aan identiteit en Nederland als uitgangspunt. Zo werd in 2006 Job Koelewijns Jump (2005-

2010) voor de Collectie Almere aangekocht: een stuk weiland inclusief sloot in een oneindig 

spiegelende ruimte. Deze letterlijke transplantatie van een stukje Nederland naar het museum 

staat tegenover de meer subtiele verwijzingen die in de solo- en groepstentoonstellingen in het 

kader van De Nederlandse identiteit? werden gepresenteerd. De eerste groepstentoonstelling 

vond plaats in mei 2010. Ondanks uiteenlopende grondslagen werden werken van Marien 

Schouten (1956), Job Koelewijn (1962) en David Jablonowski (1982) samengebracht en 

gerelateerd aan Nederlandse eigenheid. Naast Jump plaatste Koelewijn ook zijn site specific 

werk Broken White (2010): een installatie die de geur van Zwitsal babypoeder verspreidt. Ook 

liet hij rolletjes King pepermunt achter op de balie. Deze ‘typisch Nederlandse’ producten 

brengen waarschijnlijk in veel bezoekers herinneringen naar boven: kinderkamers van kleine 

broertjes en zusjes, rolletjes snoep in het dashboardkastje of tevoorschijn komend uit de 

handtas van moeder tijdens een zomers uitstapje.  

 

 

Afb 15: Job Koelewijn, Broken White (1998-2010). 

 

De tweede groepstentoonstelling opende later in 2010. Moniek Toebosch (1948), Alicia 

Framis (1967), Gabriel Lester (1972) en Jennifer Tee (1973) werden vanwege hun 

interdisciplinaire werkwijze aan elkaar verbonden. In video, documentatie en fysieke 

kunstwerken creëerden zij verhalen die tegelijk tastbaar en vluchtig waren. Een andere 

overkoepelende factor zagen de tentoonstellingsmakers hun bepaalde interesse in en 
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openstelling voor andere invloeden en culturen: precies het karakter dat de 

tentoonstellingsmakers van het Stedelijk in 1984 aan de Nederlandse kunsttraditie 

toeschreven. Alicia Framis steekt met haar onderzoekingen naar mogelijke toekomstige 

manieren van leven op de maan geen horizontale grenzen over, maar verticale. De zes video’s 

van Gabriel Lesters installatie SEEN (2006-2010) brengen het dagelijks leven in de fictieve 

wereldstad Tativille in beeld, gebaseerd op de film Playtime van de Franse Jacques Tati 

(1907-1982). In deze film is de wereld veranderd in één grote metropool. De toekomstvisies 

van Framis en Lester zijn utopisch en rekken de grenzen op van de locatie van identiteit. In 

De Paviljoens wordt benadrukt dat in ateliers, musea, galeries en beurzen door materiële en 

geografische barrières heen gewerkt wordt. Wat betekenen werken als deze voor Nederland 

en wat vertellen ze over de kunstenaar en zijn vaderland? En zijn zulke vragen überhaupt van 

belang? Eigenlijk niet, zo blijkt. “Eenheid in verscheidenheid” werd al eerder gezien als 

overkoepelend Nederlands kenmerk, maar wat toen als tekortkoming gezien werd, is nu een 

kwaliteit.  

 

Geëngageerd wereldburgerschap  

Identiteitsvorming is een doorlopend proces. Ook de lezingenserie Ongoing Series die het 

Museum De Paviljoens sinds 2002 organiseert onderschrijft dit inzicht. In het kader van de 

tentoonstellingen sprak Nikos Papastergiadis over Aesthetic Cosmopolitanism, wat zoveel 

betekent als geëngageerd en gastvrij wereldburgerschap binnen de beeldende kunsten.
79

 Een 

belangrijk waagstuk, want hoe verhoudt zich politiek tot esthetiek? Geslaagd Aesthetic 

Cosmopolitanism valt uiteen in vier facetten: denationalisatie, culturele vertaalslagen, 

discussie en wederkerige gastvrijheid. Die verschillende facetten stimuleren de tolerantie die 

nodig is om de geglobaliseerde wereldorde te confronteren. Denationalisatie is een loskomen 

van territoriale achtergrond om discussie aan te kunnen gaan met de Ander. Culturele en 

taalkundige barrières moeten daarbij geslecht worden om tot een nieuw, inclusief discours en 

vocabulaire te komen. De wederkerige gastvrijheid is een gegeven dat veel hedendaagse 

kunstenaars onderzoeken. Publiekslievelingen als Olafur Eliasson (1967) en Rirkrit Tiravanija 

(1961) laten de toeschouwer actief deelnemen en onderdeel worden van het kunstwerk. 

Tiravanija heeft sinds de jaren 90 verschillende kook- en eetsessies georganiseerd in 

toonaangevende instellingen wereldwijd. Toeschouwers zijn tafelgast van een performance 
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waarvan naderhand alleen de restjes overblijven. Wat precies het kunstwerk is of was, blijft 

op deze manier ongrijpbaar. Zogenaamde coproductie is een middel om bewustwording, 

gedeeld respect en verantwoordelijkheid in de hand te werken: allemaal eigenschappen van 

geslaagd wereldburgerschap.  

Het werk van Jennifer Tee is gebaseerd op ontdekkingsreizen. De eerste landing op nieuw 

gebied zet alle zintuigen op scherp. Een logische reactie is dan het hercoderen van alle nieuwe 

indrukken, zodat ze ingepast kunnen worden in het bestaande denksysteem. Maar verdient het 

nieuwe geen eigen bestaansrecht? Een eigen waarheid en werkelijkheid? Door altijd alles te 

willen begrijpen, wordt de wereld een plaats van beperkingen in plaats van mogelijkheden.  

De betekenis van de werken manifesteert zich in de interstice tussen het ontstaan van de kunst 

uit de leegte en het moment dat de betekenis zich vastzet in de hersenen van de toeschouwer. 

Die interstice noemt Papastergiadis het vagevuur en hij ziet dit vacuüm als de uitgelezen 

ruimte waarin kunstenaars politiek actief kunnen zijn. Het bewustzijn van deze verborgen 

dimensie van de openbare ruimte is belangrijk om geëngageerd artistiek wereldburgerschap of 

emancipatie tot uitvoer te brengen. Namelijk door gastvrij te zijn, begrip op te brengen voor 

het eigen onbegrip en in dialoog te treden.  

 

 

Afb 16: Jennifer Tee, Tiptoe into Hal (2004). Gezeefdrukt textiel, aluminium tentstokken, 

touwen, pullies, linten, contra-gewichten. 
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Wat de economische en culturele universalisten altijd over het hoofd hebben gezien, is het 

universum van het individu.
80

 Een ander antwoord op het maatschappelijke sentiment van 

culturele verdwaaldheid is wat  Bas Heijne “relatieve eigenheid” noemt. Hij verstaat 

hieronder dat het individuen vrij staat iedere gewenste subcultuur of identiteit aan te hangen, 

zolang de publieke ruimte maar neutraal terrein blijft zodat daar op gelijke voet dialoog plaats 

kan vinden. Oftewel: iedereen mag doen en laten wat hij of zij wil, zolang het maar achter 

gesloten deuren gebeurt. Het besef dat de eigen overtuigingen niet altijd gedeeld worden hoeft 

geen afbreuk aan de geldigheid ervan te doen: ‘Het gaat erom een kleine, houdbare wereld te 

maken in het besef dat de grote wereld zich niet laat negeren.’
81

  

 

Grootse gebaren in de periferie 

De invloedssfeer van musea en kunsttheorie is dan wel te beperkt om direct een omwenteling 

in denkpatronen over sociale en maatschappelijke situaties te bewerkstelligen, maar juist in de 

periferie moet geëxperimenteerd worden, aldus gastcurator van Museum De Paviljoens 

Bregje van Woensel.
82

 Een kweken van bewustwording van globaliserende identiteiten 

binnen de grenzen van de kunstwereld en haar publiek kan een aanzet geven tot een 

kettingreactie aan reflectie op de realiteit. Ook in andere kleinere musea worden soortgelijke 

projecten uitgevoerd. Het CBK Dordrecht onderzocht in 2010 met UNFIXED Projects de 

manier waarop fotografen veranderende culturele geschiedenissen en identiteiten in een tijd 

van moderne migratiestromen in beeld brengen. In museumgoudA werd met de 

tentoonstellingen Nederland 1 (2006) en Nederland 2 (2009) een zoektocht ondernomen naar 

een al dan niet aanwezige Nederlandsheid en de (on)zin daarvan in de moderne samenleving 

waarin nationaliteit dusdanig relatief lijkt te zijn geworden. Nederland 1 werd samengesteld 

door kunstenaar Tiong Ang (1961) en draaide om de geglobaliseerde samenleving, om hoe 

kunst daar onlosmakelijk onderdeel van is geworden en hoe kunstenaars op de multiculturele 

samenleving reflecteren. Nederland 2 zoomde onder curatorschap van kunstenaar Pim 

Trooster (1954) in op de invloed van de media. Kan de mens de steeds wisselende kanalen via 

welke informatie verzonden en gedeeld wordt wel bijhouden? Waar de televisie in de jaren 60 

een revolutie in journalistiek ontketende is zij nu alweer ingehaald door het Internet. 

Uitzending op televisie wordt aangestuurd door producenten, maar de informatiestromen die 

via het web beschikbaar zijn kunnen naar eigen inzicht gekanaliseerd en vergeleken worden. 

                                                
80 Brian Kuan Wood, ‘A Univeralism for Everyone’, in: e-flux journal no. 7 (juni 2009). 
81

 Bas Heijne, Onredelijkheid (Amsterdam 2007) 124.  
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Het grote scala aan bronnen maakt van de ontvanger een kiezer en coproducent die zijn of 

haar eigen waarheid creëert. Deze ontwikkeling werkt door in de kunst waar toeschouwers 

geen passieve sponzen meer zijn, maar de rol van actieve coproducenten toebedeeld krijgen. 

Daadwerkelijke zorgen over het verlies van nationale identiteit zoals die in de jaren 80 geuit 

werden, zijn omgebogen naar een positieve kijk op culturele diversiteit. Hoewel de politiek er 

niet aan wil, kan ook diversiteit een identiteit zijn. Dat is de boodschap die verschillende 

Nederlandse instituten mee willen geven aan hun publiek.  

 

III.3 Conclusie  

Op dit moment speelt de zoektocht naar onderscheiding van de mondiale massa binnen de 

Nederlandse kunstwereld een prominente rol. Het maatschappelijk sentiment van een verlies 

van eigenheid en groepsidentiteit wordt op verschillende manieren vertaald naar de artistieke 

sfeer. De vraag hoe binnen Nederlandse kunstinstellingen nu, met de theoretische erfenis van 

identiteitskwesties en globalisering en in het aangezicht van Europese en universele 

samensmelting, wordt omgegaan met identiteitsvraagstukken kent dan ook geen eenduidig 

antwoord. Nadat het cultiveren van fysieke eigenschappen en onveranderlijke menselijke 

waarden in mindere mate onderscheidingsmechanismen werden, is de nadruk steeds meer 

gelegd op de persoonlijke geschiedenis en levensloop waaruit een gevoel van identiteit voort 

is gekomen. Die levensloop kenmerkt zich vaak door internationale en transculturele sporen 

en wordt daarmee als kenmerkend gezien voor de huidige tijd. Door de nadruk op 

individualiteit te leggen wordt de negatieve invloed van de globalisering op artistieke of 

persoonlijke identiteiten gerelativeerd. “Eenheid in verscheidenheid” door middel van 

“relatieve eigenheid” is inmiddels tot ideaal verheven en misschien is dit wel de meest 

geschikte vorm waarin opvatting van identiteiten gegoten kan worden.  

Kritisch cultureel nationalisme en een altermodernistische houding zijn logische uitkomsten 

van voorgaande projectievlakken van eigenheid. Hoewel klaarblijkelijk een heet hangijzer, is 

specifiek nationale identiteit ook alleen maar een volgende in de rij fixaties op de oorsprong 

en voedingsbodem van identiteiten: de mens zal altijd in een identiteitscrisis blijven steken, 

maar deze zal steeds een ander karakter kennen. Of het gevoelsmatige belang van nationale 

identiteit ingegeven wordt door de huidige politieke sfeer staat hier buiten beschouwing, feit 

is dat het kunstbestel actief meedenkt.  

Kunst is een uitgelezen dimensie van de openbare ruimte waar op een menselijke schaal 

gereflecteerd kan worden op maatschappelijke sentimenten en waar een waardevol discours 

kan ontstaan. Echter, door het steeds maar weer benoemen van de Nederlandse identiteit, het 
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zij met een relativerende of cynische ondertoon, wordt het belang ervan keer op keer 

bevestigd: negatieve aandacht is ook aandacht. Als culturele en artistieke beleidsmakers bij 

Nederlandse musea vinden dat het inkaderen van dé nationale identiteit niet relevant is, 

zouden zij moeten stoppen die identiteiten te benoemen. Het is moeilijk adequaat te reageren 

op de eigen omgeving en verleidelijk de best hoorbare stemmen te volgen. Op die manier 

wordt de geschiedenis echter al bij voorbaat geschreven en wordt een canon maar weinig 

bijgestuurd. Musea en kunst zijn in staat innovatief te werk te gaan door onderwerpen aan te 

snijden die nog niet in het maatschappelijk discours geïntegreerd zijn. Het creëren van een 

situatie voor innovatie zou van doorslaggevende factor moeten zijn voor het cultureel beleid 

en hoewel de focus op nationaliteit niet het enige onderwerp van gesprek is, staat het wel op 

de voorgrond. In het vacuüm tussen begrijpen en creëren spelen kunst en musea een 

doorslaggevende rol.  
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