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Generieke en specifieke teksten centraal examen 2010 

 

In de jaren 2009, 2010, 2011 is ‘Wat van ver komt …’ het thema voor het centraal schriftelijk 
examen. Een en ander is toegelicht in de syllabus, die in augustus 2008 aan alle scholen is 
toegezonden en die voor het examenjaar 2010 is geactualiseerd in juni 2009. Deze syllabus 
kunt u vinden op Het Examenblad, www.examenblad.nl. In deze syllabus is in paragraaf 3.2. 
ad 2 uiteengezet welke teksten van belang zijn voor de voorbereiding op het centraal 
schriftelijk examen. 

 

In de voorliggende publicatie zijn de generieke en specifieke teksten voor het examenjaar, 
2010 geïntegreerd opgenomen. 
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Barbara Visser, A Day Holland in a Day (2001) 

 
 

Generieke teksten – Inleiding tot ‘Wat van ver komt…’ 
 
Op een – geënsceneerde – foto van de Nederlandse kunstenaar Barbara Visser uit 2001 
staat een Nederlands stel, gekleed en geschminkt als Japanse toeristen, tegen de 
achtergrond van een typisch Nederlands dorp dat is nagebouwd in Japan, compleet met 
molens. Daarbij valt op dat de ‘Japanners’, net als echte Japanners, niet gekleed gaan in 
traditionele Japanse kledij, maar in merkkleding van westerse makelij, net als de Japanse 
toeristen die naar Nederland komen om een ‘echt’ Nederlands dorp en een molen te zien. 
Vissers foto verbeeldt de kruising van culturen, zoals we die vandaag de dag om ons heen 
zien. Overal dringen invloeden van andere culturen door. In veel Nederlandse huizen staan 
bijvoorbeeld Boeddhabeeldjes, voorwerpen uit China, Japan en – dikwijls in Nederlandse 
huizen – uit Indonesië, uit Zuid-Amerika of Afrika. Soms zijn de voorwerpen meegenomen uit 
het land van herkomst, maar veel vaker zijn ze gewoon hier gekocht. Wie verbaast zich daar 
nog over? We vinden het ook niet vreemd om in onze vrije tijd tango of flamenco te dansen, 
naar niet-westerse muziek te luisteren of gerechten met sterke mediterrane en Aziatische 
invloeden te eten. 
De vermenging van diverse culturen is een vanzelfsprekendheid geworden in een tijd waarin 
het reizen comfortabel en goedkoop is en waarin zelfs de thuisblijvers via de media 
rechtstreeks geïnformeerd worden over het leven elders. Deze vanzelfsprekendheid mag 
uniek zijn, zij heeft wel een voorgeschiedenis. 
Zolang er mensen zijn, reizen zij en komen zij in contact met andere culturen. Een andere 
cultuur betekent een ander geloof, andere zeden en gebruiken, andere landschappen en een 
geheel verschillend klimaat. De reiziger reist door een andere wereld. Contacten met een 
andere cultuur worden aangeduid als confrontatie met de Ander (‘the Other’). Tot de Ander 
wordt alles gerekend dat vreemd is aan de eigen cultuur, oftewel het Eigene (‘the Self’). Het 
contact met de Ander heeft niet altijd geleid tot conflicten. Heel vaak overheersten 
bewondering en nieuwsgierigheid en niet zelden was dit wederzijds. In dergelijke gevallen 
ontstond een uitwisseling, die sporen heeft nagelaten in de beeldende kunst van beide 
culturen. 
In het thema ‘Wat van ver komt …’ zijn vier onderwerpen bijeengebracht die licht werpen op 
de wijze waarop de westerse wereld kennis heeft genomen van vreemde en veelal verre 
werelden: het Nabije Oosten, het Verre Oosten, primitivisme, globalisering. 
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De onderwerpen staan in een chronologische volgorde. De westerse kennismaking begint 
met het Nabije Oosten. Eeuwen later maken ontdekkingsreizigers de sprong naar Verre 
Oosten en komt er een geregeld contact met dit verre continent tot stand. Het primitivisme 
wijkt hiervan af, omdat de ontmoeting meestal niet in een ver buitenland plaatsvond, maar in 
de volkenkundige musea en verzamelingen in het vaderland van de kunstenaar. 
De eerste drie onderwerpen zijn in feite historische onderwerpen, want hun betekenis voor 
onze actuele cultuur is afgesloten. Globalisering is daarentegen een recent verschijnsel. Het 
is zelfs zo nieuw, dat we niet eens precies weten wat we eronder moeten verstaan. In dit 
thema is ervoor gekozen om de globalisering te beschouwen als een fenomeen dat in de lijn 
ligt van de eerdere ontwikkelingen. 
 
Het Westen centraal 
In het thema ‘Wat van ver komt …’ bekijken we hoe vanuit het Westen naar de Ander is 
gekeken, een perspectief dat we occidentocentrisch kunnen noemen: het Westen (de 
occident) wordt als centrum genomen. Dit is in dit geval niets anders dan een praktische 
beperking van het materiaal. 
Zonder daar nu al te lang bij stil te staan, moeten we enkele bezwaren tegen deze zienswijze 
kort noemen. Zo mag niet vergeten worden dat vanuit het oogpunt van verre volken en 
culturen wij de vreemde Ander zijn of waren. Bovendien is het gebied dat wij het Westen 
noemen niet vast omlijnd. Zo’n tweeduizend jaar geleden waren de Germanen bijvoorbeeld 
de Ander voor de Romeinen. Na de val van het Romeinse rijk is het culturele en innovatieve 
zwaartepunt van Europa meer naar het noordwesten van het continent verschoven. Landen 
als Frankrijk, de Republiek en Engeland – om enkele te noemen – wonnen aan betekenis. 
Vanaf de achttiende eeuw is ons begrip van het Westen uitgebreid met Noord-Amerika. 
Er valt nog een andere kanttekening te maken: het Europese Westen is grotendeels door 
zee omsloten, behalve aan de oostkant. Waar in het oosten eindigt Europa? Een 
negentiende-eeuws Oostenrijks politicus heeft eens gezegd dat Azië aan de oostkant van 
Wenen begint. Nu verbazen we ons wellicht over deze uitspraak – of we moeten er om 
lachen – maar de vraag waar het Westen eindigt – en de wedervraag wat met het begrip 
Europese Westen wordt bedoeld –, is nog onverminderd actueel, zeker in het licht van de 
globalisering, waarin staatsgrenzen lijken te vervagen maar er steeds nadrukkelijker wordt 
gevraagd naar nationale en culturele identiteiten. 
 
Onderwerpen, teksten en bronnen 
Het thema ‘Wat van ver komt …’ bestaat uit vier onderwerpen die onderling niet scherp 
begrensd zijn. Zoals de lezer zal merken, zijn er tal van overlappingen en raakvlakken tussen 
de onderwerpen. In elk onderwerp keren elementen terug uit de voorafgaande onderwerpen. 
De kern van het thema wordt gevormd door teksten en tekstfragmenten die zijn ontleend aan 
het werk van experts. Na een algemeen gedeelte wordt de lezer geleid naar de 
deelonderwerpen die per examenjaar gelden. De teksten moeten voor zichzelf spreken, 
maar waar dat nodig of gewenst scheen, zijn toelichtingen, verwijzingen en verklaringen 
opgenomen. 
De omgang met bronnen vereist oplettendheid en een gezond wantrouwen van de lezer. 
Achter elke bron gaat namelijk een auteur schuil met zijn of haar persoonlijke overtuigingen 
en denkbeelden. Van sommige is de auteur zich zelf bewust, van andere wordt de lezer zich 
bewust. Zulke denkbeelden zijn echter niet alleen persoons-, maar ook tijdgebonden. Dit 
houdt in dat zij op zeker moment achterhaald worden door nieuwe ideeën, waardoor de 
oudere bron al gauw gedateerd lijkt. Dat hoeft niets te zeggen over de kwaliteit, maar toch is 
er bij de samenstelling van de teksten binnen het thema ‘Wat van ver komt …’ naar 
gestreefd om zoveel mogelijk recente bronnen te geven. De lezer moet zich er van bewust 
zijn dat dit thema niet bedoeld is als een canon. Het moet hem helpen en stimuleren om zich 
in de vier onderwerpen en hun samenhang te oriënteren. 
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Generieke teksten – Het Nabije Oosten 
 
Het Nabije Oosten1 is in tal van opzichten de bakermat van het Westen, hoe paradoxaal dat 
ook klinkt. De klassieke Griekse cultuur, over het algemeen aangeduid als de start van de 
westerse beschaving, is op haar beurt gestoeld op oudere ‘Griekse’ beschavingen die op 
verschillende manieren banden hadden met het Nabije Oosten. Enerzijds vertoonde het volk 
van de vroegste beschaving in Griekenland, de Minoïers, verwantschap met volken uit Klein-
Azië en Egypte. Daarnaast onderhielden ze belangrijke handelsbetrekkingen met de 
Cycladen en met grotere beschavingsgebieden zoals het Oude Egypte, Anatolië en Kanaän. 
In het Nabije Oosten bevinden zich ook de bronnen van het christendom. Als gevolg van de 
ineenstorting van het Romeinse rijk, eerst door de ondergang van het West-Romeinse rijk in 
de vijfde eeuw en vervolgens door de verovering van het Nabije Oosten op het Oost-
Romeinse rijk door de Arabieren, was het Westen afgesneden van het Heilige Land, waar 
Jezus van Nazareth had geleefd en was gestorven. Dit was een van de redenen om in de 
elfde eeuw de kruistochten te beginnen. Met wisselend succes; op de lange termijn kon men 
het Heilige Land niet behouden. 
Het Iberisch schiereiland werd aan het begin van de achtste eeuw veroverd door de 
Arabieren. Sindsdien leefden hier vier groepen naast elkaar: Arabieren, tot de islam 
bekeerde inwoners, christenen die hun cultuur mengden met die van de Arabische cultuur en 
Joden. Vanaf de elfde eeuw werden de Arabieren geleidelijk teruggedrongen. De Arabische 
cultuur heeft echter een blijvende invloed gehad op de kunst en architectuur van dit gebied. 
De voormalige moskee in Córdoba, de Mezquita, is daarvan het bekendste voorbeeld. Deze 
status ontleent de Mezquita aan het feit dat een van de belangrijke kenmerken van de 
islamitische (bouw)kunst, een rijke ornamentiek gebaseerd op wiskundige patronen, hier in 
ruime mate aanwezig is. Dit kenmerk van de islamitische kunst, ontstaan door het religieuze 
verbod op het afbeelden van levende wezens, vormt een van de meest opvallende 
verschillen met de westerse kunst en veroorzaakt dan ook vaak een spanningsveld tussen 
beide culturen. 
Na de succesvolle Reconquista (herovering) van het Iberisch schiereiland, bedreigden de 
Osmaanse Turken Europa in het zuidoosten. Eeuwenlang joeg hun geleidelijke opmars op 
de Balkan de christelijke Europeanen vrees aan. De Osmanen waren de gevreesde Ander. 
Pas in 1683 werd hun opmars bij Wenen gestuit, waarna zij geleidelijk werden 
teruggedrongen. 
Gedurende al deze eeuwen bezat men in Europa geen getrouw beeld van het Nabije 
Oosten. Wat Europeanen zich bij het eigentijdse Nabije Oosten voorstelde, werd meestal 
gevoed door angst en afkeer en berustte veelal op fantasie. Het curieuze is echter dat het 
Nabije Oosten tegelijkertijd als onderwerp van religieuze kunst in vrijwel elk object opdook. 
Of het nu om Christus’ geboorte, zijn kruisiging of om enig ander Bijbels onderwerp ging, elk 
kerkelijk thema was gesitueerd in het Nabije Oosten. In moderne ogen is het des te 
opmerkelijker dat geen enkele kunstenaar moeite leek te doen om het Nabije Oosten 
authentiek weer te geven. Zuid-Nederlandse schilders plaatsten de Bijbelse gebeurtenissen 
in een Vlaams landschap. 
Het westerse beeld van het Nabije Oosten is aan vele veranderingen onderhevig geweest. In 
de Middeleeuwen overheerste bij Europeanen afkeer van een cultuur en een geloof, die hen 
niet alleen vreemd waren, maar die ook nog de heiligste plaatsen van het christendom in hun 
macht hadden. In de loop van de achttiende eeuw vond een voorzichtige kentering plaats. 
Afkeer maakte plaats voor nieuwsgierigheid, verwondering en bewondering. Hieruit 
ontwikkelde zich wat het Oriëntalisme is gaan heten. Dit is het onderwerp van het tweede 
blok (B). In het eerste blok (A) staat de verhouding tussen westerse en oosterse kunst in de 
voorafgaande eeuwen centraal. 
 
A Ca. 1470-1800 

                                                      

1 Binnen het thema ‘Wat van ver komt …’ worden afwisselend de termen het ‘Nabije Oosten’ en ‘de Oriënt’ 
gebruikt. Hiermee wordt de Arabisch-islamitische wereld rondom de Middellandse zee aangeduid. Van Marrakesh 
tot Isfahan en van Istanbul tot Mekka. 
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Rond het midden van de vijftiende eeuw restte van het Byzantijnse Rijk, het voormalige 
Oost-Romeinse rijk, alleen nog de stad Constantinopel, het tegenwoordige Istanbul. De 
verovering door de Turken onder leiding van Mehmed II was nog slechts een kwestie van 
tijd. In het voorjaar van 1453 begon het beleg. 
 

Throughout Europe, the fall of Constantinople in 1453 was recognised as a catastrophe 
for Christian civilisation. In a Latin elegy, the Venetian humanist Lauro Querini 
lamented: “In these sad times, the ancient, noble and rich city, once capital of the 
Roman Empire and mistress of all the Orient, has been seized by cruel barbarians, 
sacked for three days and reduced to a state of miserable slavery.” 
In accounts of the conquest, Italians called the Byzantines ‘Greeks’, whereas the 
Greeks, such as the historian Kritovoulos, referred to themselves as ‘Romans’ – 
highlighting the role of Constantinople as a cultural fulcrum. 
After the Christian capitulation and two days of plunder by the invading Ottoman troops, 
Mehmed II himself entered the city, and, as Kritovoulos recounts, “looked about to see 
its great size, its grandeur and beauty, its teeming population, its loveliness, and the 
costliness of its churches and public buildings and of the private houses”. At once he 
halted the destruction and set about the transformation of Constantinople into his new 
capital. According to Kritovoulos, Mehmed encouraged Christians, Jews and Muslims 
alike to repopulate the city. Nonetheless it is clear that the Sultan wanted to redefine 
the capital as Ottoman and unambiguously Muslim. On the prominent site of the historic 
Church of the Holy Apostles Mehmed founded a new mosque, named the Fatih 
Mosque after his own title, meaning ‘conqueror’. Founded by Constantine and rebuilt 
under Emperor Justinian, Holy Apostles was recognised as the prototype for Venices 
own apostolic church of St Marks, giving added poignancy to its obliteration. The new 
Fatih Mosque was built between 1463 and 1470 by the architect Sinan-i Atik, probably 
a Greek. 
After the fall of Constantinople, with typical pragmatism, the Venetians lost no time in 
renegotiating their trading privileges with the new Ottoman regime. Meanwhile, their 
commercial links with the lands of the Mamluk Sultans, who ruled Egypt and Syria until 
their annexation by the Ottomans in 1517, continued unabated. The records of the 
chaplain-notary to the Venetian colony in Damascus in 1455-7 reveal intense trading 
activity, even in the immediate aftermath of the fall of Constantinople. Around seventy 
named Venetians are recorded there in this single three-year period, some of them 
semi-permanent residents. Indeed, the threat of Ottoman expansion helped to unite 
Venetian and Mamluk interests, and Venice would later seek other alliances with 
Matthias Corvinus*, King of Hungary, and Uzun Hasan, the Aqqoyunlu ruler of eastern 
Anatolia and Iran. 
In the decades following the fall of Constantinople, intense diplomatic relations between 
Italy, Hungary and the Ottoman Empire opened up new lines of cultural exchange. As 
Corvinus patronised Italian artists, so, too, Mehmed II established contacts with various 
Italian states, and both rulers, apparently, employed the Bolognese architect and 
engineer Aristotele Fioravanti. A letter written by the humanist Filelfo in 1465 records 
that the Florentine architect Filarete, then employed by the Sforza rulers of Milan, was 
about to sail for Istanbul. “Although there is no other evidence for this visit, its possible 
impact has been detected in the Ionic arcade of Mehmed’s Treasury-Bath wing in the 
Topkapl Palace, and in the layout of the Fatih Mosque complex, which resembles 
aspects of Filarete’s Ospedale Maggiore in Milan.” The richly illuminated Latin 
translation of Filarete’s treatise on architecture, originally made for Corvinus in Venice 
since 1490, offers further evidence of this fertile period of exchange. 
* Matthias Corvinus was een van de meest vooraanstaande patronen van de 
Renaissance buiten Italië zelf. Door later oorlogsgeweld zijn de sporen van zijn 
mecenaat in Hongarije grotendeels gewist. 
 
Bron: Caroline Campbell, A. Chong, Bellini and the East, London 2005, p. 16 
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De vrees van veel christenen werd niet geheel bewaarheid: met Constantinopel ging het 
christendom in het voormalige Byzantijnse Rijk niet helemaal verloren. Mehmed maakte de 
stad tot hoofdstad van zijn rijk en de veroveraars voerden het milletsysteem in, dat niet-
islamitische gelovigen hun eigen wettelijke regels garandeerde. De afzonderlijke religieuze 
groepen (joden en de verschillende richtingen in het oosterse christendom als de Armeens- 
en Grieks-orthodoxen) werden elk onder de eigen jurisdictie van hun hoogste geestelijk 
leider gelaten. Mede hierdoor kon Constantinopel het kruispunt tussen Oost en West blijven. 
 
 
B Ca. 1800-1920 
 
Oriëntalisme 
De westerse belangstelling voor het Oosten kreeg in de negentiende eeuw een geheel ander 
karakter. De Oriënt werd een mode en dit verschijnsel noemen we Oriëntalisme. Hoe dit 
vorm kreeg staat beschreven in het boek Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de 
Nederlandse cultuur. Circa 1800-1920 (2008) van de Nederlandse kunsthistoricus Jan de 
Hond. Hoewel De Hond zich voornamelijk bezighoudt met de Nederlandse oriëntalisten, was 
hun belangstelling natuurlijk ingebed in een internationale beweging. 

Rond 1800 trad er een definitieve verandering op in de internationale 
machtsbalans tussen het Westen en het Oosten. Napoleons veldtocht naar 
Egypte (1798) maakte overduidelijk dat de politieke en militaire kracht van het 
eens zo gevreesde Ottomaanse Rijk tanende was. Stonden de Turken in 1683 
nog voor de poorten van Wenen, ruim een eeuw later hadden ze geen 
antwoord op de invasie van de Fransen en konden ze alleen met hulp van een 
andere Europese grootmacht, Groot-Brittannië, Napoleons opmars een halt 
toe roepen. Hoewel diens interventie uiteindelijk weinig succesvol was, vormde 
deze wel het begin van een niet-aflatende westerse bemoeienis met de Oriënt. 
In 1830 veroverden de Fransen Algerije. Het Ottomaanse Rijk desintegreerde 
nu steeds verder en vanaf 1880 ging het zelfs heel hard: het ene na het 
andere gebied kwam in handen van de Europese mogendheden. Rond 1920 
restte van het Ottomaanse Rijk alleen Turkije nog als een onafhankelijke staat. 
De politiek-militaire interventies gingen vaak hand in hand met de 
vermeerdering van de economische belangen van het Westen in de regio. Het 
Oosten was altijd al een belangrijke handelspartner geweest, maar nu werd 
het ook een lucratieve afzetmarkt voor industriële producten. westerse 
kapitalisten investeerden in oosterse grondstoffen en Europese bedrijven 
waren betrokken bij grote infrastructurele projecten als het Suezkanaal of de 
aanleg van spoorlijnen. 
De groeiende politiek-economische invloed van het Westen gecombineerd met 
de snel verbeterende transport- en verblijfsmogelijkheden, zorgden ervoor dat 
een reis naar het Oosten voor steeds meer Europeanen tot de mogelijkheden 
ging behoren. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren grote delen 
van de Oriënt voor westerlingen zo goed als onbereikbaar vanwege de 
ontoegankelijkheid of de onveiligheid van het gebied. Enkele decennia later 
werden er reeds groepsreizen georganiseerd naar het Heilige Land en 
toeristencruises over de Nijl, was het niet ongewoon om als gefortuneerd 
westerling te overwinteren in Algerije of Egypte en kenden steden als Istanbul, 
Caïro en Algiers grote westerse wijken met westerse voorzieningen en een 
mondaine, internationale sfeer. 
Hoewel Nederland geen koloniën had in de Oriënt en ook zijn economische 
belangen in deze regio veel geringer waren dan die van andere Europese 
mogendheden, zoals Frankrijk, Engeland of Italië, ondervonden Nederlandse 
reizigers in het Oosten natuurlijk wel de gevolgen van de grotere politiek-
economische invloed van het Westen in de regio. Bovendien was Nederland 
wel een belangrijke koloniale macht in Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en West-
Afrika. In de negentiende en vroege twintigste eeuw veranderde de aard van 
het Nederlandse kolonialisme. Dit had niet alleen gevolgen voor de verhouding 
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tot de gekolonialiseerde landen en de eigen koloniën, maar indirect ook voor 
de beeldvorming over de Oriënt. Zo waren, zoals we nog zullen zien, de 
Japanse overwinning op Rusland (1904-1905) en de mogelijke consequenties 
daarvan voor Nederlands-Indië, van grote invloed op de wijze waarop 
Abraham Kuyper het Oosten benaderde. 
Niet alleen op politiek-economisch, maar ook op cultureel gebied vormde 
Napoleons Egyptische avontuur een mijlpaal voor de oost-west relaties. In het 
kielzog van de Franse troepen trok onder leiding van Dominique Vivant Denon 
een klein leger geografen, ingenieurs, archeologen en kunstenaars 
oostwaarts. Zij moesten de Oriënt wetenschappelijk en artistiek in kaart 
brengen. Dit resulteerde in de beroemde 23-delige Description de l'Egypte 
(1809-1828), een lijvig standaardwerk dat vooral aandacht schonk aan het 
faraonische Egypte, maar waarin ook de eigentijdse oosterse samenleving 
uitvoerig werd beschreven. Die culturele en wetenschappelijke belangstelling 
voor de historische en de eigentijdse Oriënt nam na Napoleon alleen maar 
verder toe. De oriëntalistiek wist zich in de negentiende eeuw een vaste plaats 
te verwerven binnen het curriculum van de belangrijkste Europese 
universiteiten. Er werden gespecialiseerde tijdschriften uitgegeven, 
internationale congressen georganiseerd en oriëntalistische genootschappen 
opgericht. Op het gebied van de wetenschappelijke oriëntalistiek bleef 
Nederland bepaald niet achter met internationaal hoog aangeschreven 
oriëntalisten als Reinhart Dozy, Michaeljan de Goeje en Christiaan Snouck 
Hurgronje. 
Al sinds de late achttiende eeuw werd het enthousiasme voor de Oriënt verder 
gestimuleerd door de opkomst van de romantiek. Voor romantische schrijvers 
en kunstenaars, met hun voorliefde voor passie, heroïek en felle 
tegenstellingen, was de Oriënt, met zijn sensuele haremvrouwen, stoere 
bedoeïenen en wilde hartstochten, een ideale plaats voor de lokalisatie van 
hun eigen idealen en dromen. Het Oosten werd een heuse hype. 
Oriëntalistische romans, gedichten, toneelstukken, opera’s, schilderijen, 
sculpturen, keramiek, meubels, fotografie en architectuur: geen enkel genre 
bleef gevrijwaard van deze oosterse rage. Meer dan een eeuw lang bleef het 
Oosten een telkens terugkerend thema in de westerse kunsten. Lang is 
beweerd dat de romantiek grotendeels aan Nederland is voorbijgegaan, maar 
recente studies wijzen erop dat Nederland wel degelijk een eigen romantische 
beweging heeft gehad. Die Nederlandse romantiek heeft zich weliswaar niet 
altijd zo extreem geuit als de Franse, maar dat betekent nog niet dat ze hier 
geen wortel heeft geschoten. Bepaalde aspecten van de romantische 
levenshouding hebben ook hier de hang naar het exotische en de interesse 
voor de Oriënt gestimuleerd. 
Als eindpunt van deze studie is gekozen voor de jaren rond 1920. 
Internationaal gezien was het Europese kolonialisme toen op zijn hoogtepunt. 
[…] 
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse 
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 18-p. 19 

 
De visie op het westerse oriëntalisme is met name gevormd door de Palestijns-Amerikaanse 
schrijver Edward Said. Zijn boek Orientalism uit 1978 lokte felle debatten uit. Waarom, 
kunnen we lezen in het boek van De Hond. 
 

Het Oriëntalisme debat 
De westerse beeldvorming van het Oosten heeft de afgelopen decennia volop in de 
wetenschappelijke belangstelling gestaan. Als de meest invloedrijke, maar ook meest 
omstreden studie op dit gebied geldt nog steeds Edward Saïds Orientalism uit 1978. 
Voor Saïd verwees de term oriëntalisme niet alleen naar de academische discipline die 
de Oriënt tot onderwerp had: de oriëntalistiek. Oriëntalisme was voor hem ook een 
typisch westerse denkwijze, die gekenmerkt werd door de veronderstelling dat het 
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Oosten wezenlijk en onoverbrugbaar anders was dan het Westen. Tussen oost en west 
liep een absolute scheidslijn en de verschillen tussen beide werden gedefinieerd als 
onveranderlijke essenties: statisch/dynamisch; irrationeel/rationeel; natuur/cultuur, 
onbeschaafd/beschaafd; sensueel/kuis; despotisch/democratisch et cetera. Met behulp 
van dergelijke stereotypen, die volgens Saïd teruggingen tot de klassieke oudheid, 
werd het Oosten tot de absolute ‘ander’ van Europa gemaakt. Daarbij was het van 
essentieel belang zich te realiseren dat dit ‘Oosten’ – net als het ‘Westen’ overigens – 
geen natuurlijk feit was, maar in de eerste plaats een menselijke constructie. Een 
constructie die tot doel had de superioriteit van het Westen aan te tonen. Verder stelde 
Saïd dat het oriëntalisme in de negentiende en twintigste eeuw onlosmakelijk 
verbonden was met het westerse imperialisme. Deze recente vorm van oriëntalisme 
beschouwde hij als een westerse methode om de Oriënt te controleren en te 
overheersen. Om deze relatie tussen kennis en macht te kunnen analyseren, maakte 
Saïd gebruik van Michel Foucaults begrip ‘discours’ en Antonio Gramsci’s notie van 
hegemoniale cultuur. Zo kwam hij tot zijn derde definitie van het oriëntalisme: een 
hegemoniaal discours waardoor Europa na de verlichting in staat was geweest de 
Oriënt politiek, maatschappelijk, militair, ideologisch, wetenschappelijk en verbeeldend 
te beheersen – en zelfs te produceren. Dit oriëntalisme was zo invloedrijk dat volgens 
Saïd niemand nog kon denken of handelen over of in de Oriënt zonder daarbij rekening 
te houden met de beperkingen die het oriëntalistische vertoog aan dit denken en 
handelen oplegde. En dat gold dus niet alleen voor politici, maar ook voor 
wetenschappers, reizigers, schrijvers en kunstenaars. 
De invloed van Saïds studie valt moeilijk te overschatten. Orientalism groeide in de 
Verenigde Staten uit tot een van de kernteksten van nieuwe academische disciplines 
als cultural studies en meer in het bijzonder post-colonial studies en colonial discourse 
analysis. In het kielzog van de meester probeerde een nieuwe generatie 
wetenschappers met behulp van (post-)moderne (literatuur)theorieën aan te tonen hoe 
wezenlijk de oriëntalistische literatuur, reisverhalen en schilderkunst doordrenkt waren 
van een imperialistische cultuur. Enkele van deze studies leverden verrassende nieuwe 
inzichten op, maar na verloop van tijd werden ze steeds meer tot invuloefeningen 
volgens vaste sjablonen. 
Maar Saïds studie riep ook veel kritiek op. De meeste academische oriëntalisten 
reageerden zeer afwijzend. Zij lazen Orientalism, en niet geheel ten onrechte, als een 
diskwalificatie van hun professie en sommigen voelden zich zelfs persoonlijk 
aangevallen. Dat gold bijvoorbeeld voor Bernard Lewis, wiens werk in Saïds boek naar 
voren werd geschoven als een voorbeeld van modern oriëntalisme en werd 
gekenschetst als een abjecte verweving van wetenschap en imperialistische politiek. 
Saïd en Lewis voerden een uiterst venijnige polemiek in de New York Review of Books. 
Niet alle oriëntalisten reageerden zo fel als Lewis en velen erkenden dat hun discipline 
niet vrij was van politieke beïnvloeding – welke tak van wetenschap is dat wel? – maar 
ook onder hen was er een algemeen gevoelen dat Saïd individuele wetenschappers 
rücksichtslos over één kam had geschoren en ten onrechte de integriteit van een heel 
vakgebied in twijfel had getrokken door te stellen dat de academische oriëntalistiek een 
verwrongen beeld schetste van het Oosten en een handlanger was van het westerse 
imperialisme. 
Vanuit de historische wetenschappen klonk het verwijt dat Saïds oriëntalisme een veel 
te homogene en monolithische constructie was. Deze critici wierpen Saïd voor de 
voeten dat zijn beeld van het Westen veel te eenzijdig en stereotiep was en dat hij 
geen oog had voor de verschillen, nuances en tegengeluiden binnen de westerse 
cultuur. Volgens hen had Saïd precies gedaan wat hij de westerse oriëntalisten zo had 
verweten, namelijk een immens gebied met een zeer heterogene cultuur – in dit geval 
het Westen en niet het Oosten – terugbrengen tot enkele onveranderlijke essenties. De 
historici riepen juist op om bij de analyse van het oriëntalisme meer aandacht te 
schenken aan veranderingen door de tijd, de rol van individuele personen, nationale 
verschillen en sociaal-politieke contexten. John MacKenzie, die met Orientalism: 
history, theory and the arts een van de meest scherpzinnige en bruikbare kritieken op 
Saïd schreef, wees er bijvoorbeeld op dat de ontwikkeling van het oriëntalisme in de 
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kunsten helemaal niet gelijk opliep met die van het Europese imperialisme: het 
artistieke oriëntalisme beleefde zijn hoogtepunt lang voordat het imperialisme rond 
1880 goed op gang kwam. 
Daarnaast verwierp MacKenzie Saïds homogene visie op de imperialistische cultuur. 
Deze was volgens de koloniaal historicus helemaal niet statisch, maar juist instabiel, 
heterogeen en tegenstrijdig. De westerse omgang met de Oriënt was dan ook veel 
complexer dan Saïd had gesuggereerd. Natuurlijk speelde het imperialisme daarbij een 
belangrijke rol, maar dat was niet de enige factor. Zo toonde MacKenzie aan dat in de 
oriëntalistische kunsten geen sprake was van een eenvoudig eenrichtingsverkeer. Het 
was juist een proces van wederzijdse beïnvloeding, waarbij westerse kunstenaars zich 
diepgaand en oprecht lieten inspireren door oosterse voorbeelden. 
Bovendien ging het bij het oriëntalisme uiteindelijk niet zozeer over de ‘ander’, maar 
veeleer over het ‘zelf’. Het kon daarom alleen begrepen worden tegen de achtergrond 
van specifieke ontwikkelingen binnen de Europese cultuur. Veel oriëntalistische kunst 
getuigde van een zeer kritische kijk op de eigen beschaving. Sommige kunstenaars 
gebruikten het beeld van de ‘onbedorven’ Oriënt om de lelijkheid of de decadentie van 
het industriële, kapitalistische Westen aan de kaak te stellen, terwijl andere droomden 
over het sensuele Oosten als een alternatiefvoor de bekrompenheid van het bourgeois 
Europa. Ook ‘interne’ stilistische en iconografische motieven speelden een rol, zoals 
het streven naar vernieuwing binnen de decoratieve kunsten, het verlangen naar een 
ander kleurgebruik of de behoefte aan een feller en egaler licht. En natuurlijk was er 
ook nog het fenomeen mode: Europa kende in de negentiende en vroegtwintigste eeuw 
verschillende oosterse revivals die ervoor zorgden dat ontwerpers en kunstenaars 
massaal de steven oostwaarts wendden omdat het ‘in’ was en de markt er om vroeg. 
 
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse 
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 12-p. 14 

 
Wat het oriëntalisme was en wat de Oriënt heeft betekend voor het negentiende-eeuwse 
Europa kunnen we nalezen in het boek van De Hond. Het gaat hierbij om vier noties. 
Allereerst is dat het begrip dat gebaseerd is op het feit dat de Bijbel zich afspeelt in het 
Nabije Oosten. 

 
Eeuwenlang was Europa vooral geïnteresseerd in het Oosten, omdat het het land van 
de Bijbel was. In Palestina, en met name in Jeruzalem, lagen de meest heilige plaatsen 
van het christendom, direct verbonden met het leven, de dood en de verrijzenis van 
Jezus. Al vanaf de tweede eeuw van de christelijke jaartelling reisden 
bedevaartgangers uit het Westen naar deze heiligdommen. Zelfs toen in de zevende 
eeuw Palestina onder islamitisch gezag kwam – en de unieke situatie ontstond dat het 
kernland en de bron van het christendom buiten de christelijke wereld kwam te liggen – 
kon dat niet verhinderen dat westerse pelgrims naar het Heilige Land bleven trekken. 
Pas met de reformatie kwam het nut van een bedevaart ter discussie te staan. De 
protestanten zwoeren de fysieke pelgrimage af en vervingen deze door een spirituele 
zoektocht. Het echte beloofde land lag in de harten van de mensen, aldus Luther. De 
protestanten concentreerden zich voortaan op het Woord Gods, de Bijbel, en niet 
langer op het land Gods, Palestina. Tegelijkertijd liep in de zeventiende en vooral in de 
achttiende eeuw ook onder katholieken het animo terug om naar Jeruzalem te 
pelgrimeren. 
In de negentiende eeuw echter werd het Heilige Land ‘herontdekt’ en kwam het 
eigentijdse Palestina weer volop in de belangstelling van de westerse christenen te 
staan. Deels was dat te verklaren uit de snel groeiende politiek-militaire en 
economische betrokkenheid van het Westen bij de regio. Het begon in 1799 met de 
mislukte poging van Napoleon om Acre te veroveren en het eindigde in 1917 toen 
Palestina definitief een Brits mandaat werd. In de tussenliggende periode nam de 
westerse invloed gestaag toe en verbeterden de reismogelijkheden voor westerlingen 
aanzienlijk. Toch lag de belangrijkste reden voor de hernieuwde interesse in het Heilige 
Land niet in deze meer praktische voordelen, maar in het veranderende religieuze 
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klimaat in Europa, waarbij met name de interpretatie en de status van de Bijbel een 
cruciale rol speelden. 
De humanistische filologen uit de zestiende en zeventiende eeuw hadden de Bijbel – 
althans in methodologisch opzicht – reeds behandeld als een gewone literaire tekst. Ze 
zuiverden het Oude en het Nieuwe Testament van latere wijzigingen en toevoegingen 
en gingen op zoek naar de oerversie van de Bijbeltekst. Daarbij maakten zij dankbaar 
gebruik van het Arabisch, dat net als het Hebreeuws en het Aramees een Semitische 
taal was en dus een belangrijk hulpmiddel kon zijn bij de speurtocht naar de 
oorspronkelijke tekst. De universiteit van Leiden groeide mede daardoor in de 
zeventiende en achttiende eeuw uit tot een centrum van wetenschappelijke arabistiek, 
met internationaal befaamde geleerden als Thomas Erpenius (1584-1624), Jacob 
Golius (1596-1667) en Albert Schultens (1686-1750). 
De negentiende-eeuwse Bijbelwetenschappers continueerden en verfijnden deze 
taalkundige methoden, maar lieten het niet bij tekstkritiek alleen. Zij stortten zich ook op 
een nieuwe inhoudelijke interpretatie. Voor velen van hen was de Bijbel niet langer het 
woord Gods, maar, net als elke andere literaire bron, een tekst die geschreven was in 
een specifieke tijd en een specifieke context en die ook als zodanig geïnterpreteerd 
moest worden. De Bijbel was dus bovenal een oosters boek: geschreven door 
oosterlingen, voor oosterlingen. Meer kennis van de geografische, sociale, 
maatschappelijk en historische context waarbinnen de Bijbelteksten waren ontstaan en 
hadden gefunctioneerd, zou ook bijdragen aan een beter begrip van de tekst. Deze 
historisch-kritische methode nam rond 1800 in Duitsland een grote vlucht. Radicale 
exegeten stelden daar zelfs de historiciteit van de Bijbel ter discussie. De meest 
spectaculaire, maar ook meest omstreden resultaten van deze nieuwe historisch-
kritische methode waren twee biografieën van Christus: Das Leben Jesu uit 1835 door 
David Friedrich Strauss (1808-1874) en La vie de Jésus uit 1863 door Ernest Renan 
(1823-1892). Renan wilde in zijn studie de historische Jezus weergeven in zijn 
natuurlijke milieu: het Palestina van de eerste eeuw. Daarom reisde hij ter 
voorbereiding van zijn biografie eerst zelf naar het Heilige Land. Renan verwierp alle 
bovennatuurlijke aanspraken van de Bijbel. De evangeliën beschouwde hij als mythen 
en niet als betrouwbare historische bronnen. 
Tegelijkertijd rees er ook verzet tegen de rationalistische interpretaties van de Bijbel. 
Met name in de Angelsaksische wereld ontstonden allerlei evangelische bewegingen 
die juist vast wensten te houden aan een letterlijke interpretatie. Voor hen was en bleef 
de Bijbel het woord van God waaraan niet te tornen viel. In hun streven de historiciteit 
van de Bijbel aan te tonen, wendden ook zij in de negentiende eeuw hun steven 
oostwaarts. In Palestina lagen immers de bewijzen voor de letterlijke waarheid van de 
Bijbel voor het oprapen. Het is enigszins ironisch dat zij daarbij gebruikmaakten van 
dezelfde wetenschappelijke methoden en disciplines, zoals de moderne geografie, 
archeologie en vergelijkende taalwetenschap, die er nu juist de oorzaak van waren dat 
voor andere westerlingen de authenticiteit van de Bijbel aan het wankelen was 
gebracht. Zo werd het Heilige Land in de negentiende eeuw een strijdperk tussen de 
aanhangers van de moderne historisch-kritische Bijbelexegese en de rechtzinnige 
verdedigers van een letterlijke Bijbelinterpretatie. Beide kampen haalden hun 
ammunitie in het eigentijdse Palestina. 
De gevolgen van de moderne historisch-kritische exegese bleven niet beperkt tot 
Bijbelwetenschappers en theologen. Het nieuwe religieuze klimaat beïnvloedde ook de 
reizigers naar het Heilige Land: hun perceptie van het eigentijdse Palestina werd mede 
getekend door de inzichten van de moderne Bijbelkritiek – of ze het nu daarmee eens 
waren of juist niet. Ten slotte liet de historisch-kritische exegese ook zijn sporen na in 
de verbeelding van het Heilige Land in de literatuur en de visuele kunsten: van gewijde 
poëzie tot Bijbelillustraties en devotieparken. 
 
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse 
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 26-p. 27 

 
Van een geheel andere orde was het beeld van het sensuele Oosten. 
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Schaars geklede haremdames die smachtend wachten op het moment dat de sultan 
hun slaapvertrek binnentreedt; wellustige odalisken die in het geheim minnaars 
ontvangen; en onschuldige meisjes die gevangen zitten tussen de muren van het 
serail, volledig overgeleverd aan de grillen van hun meester. Het Oosten wordt in het 
Westen al meer dan duizend jaar geassocieerd met sensualiteit en verleidelijkheid, 
maar ook met wellust, seksuele uitspattingen en vrouwenonderdrukking. Seksuele 
zeden worden, naast religieuze opvattingen, ervaren als het meest eigen, het meest 
typerend voor een samenleving. Afwijkende seksuele praktijken worden daarom sterk 
uitvergroot. Tegenover de eigen seksuele moraal stelt de meerderheid de verdorven 
gewoontes van de ander, met de bedoeling de morele verhevenheid van de 
vaderlandse zeden aan te tonen. Terwijl een minderheid juist droomt van de erotische 
vrijheden elders om de bekrompen moraal thuis te ontvluchten. Meer dan welke cultuur 
ook, werd de Oriënt gezien als Europa’s seksuele tegenpool. Deels is dat te verklaren 
uit daadwerkelijke verschillen: de islamitische culturen hadden inderdaad deels andere 
zedelijke opvattingen. Zo stond de islam polygamie toe en kende het Oosten harems. 
Bovendien stond de islam in principe niet afwijzend tegenover zinnelijk genot, in 
tegenstelling tot het christendom dat seksualiteit zelfs binnen het huwelijk alleen 
accepteerde als deze de voortplanting diende. En ten slotte bestond er in sommige 
delen van de Oriënt een grotere openheid over homoseksuele relaties. Maar de 
verschillen werden ook schromelijk overdreven. Ook in de Oriënt was de seksuele 
omgang onderworpen aan strikte regels en gewoonten; polygamie was er veel minder 
verbreid dan in het Westen werd gedacht en beperkt tot vier officiële echtgenotes, en 
de meeste harems waren lang niet zo spectaculair als in de verbeelding van de 
Europeanen, die het grote serail van de sultan in Istanbul als maatstaf namen. 
Dat alles werd mede veroorzaakt doordat de feitelijke kennis over het leven van de 
vrouw in de oosterse harems lange tijd erg gering was. De vrouwenverblijven waren 
immers verboden terrein voor westerse mannen en hun informatie daarover was dus 
van horen zeggen. Pas in de achttiende eeuw verschenen de eerste 
ooggetuigenverslagen van Europese vrouwen die wel toegang hadden tot de oosterse 
harems. Maar zelfs toen er in de loop van de negentiende eeuw steeds meer 
harembeschrijvingen beschikbaar kwamen, bleef men in Europa vaak halsstarrig 
vasthouden aan de oude stereotypen. De behoefte om te geloven in de harem als een 
schrikbeeld van oosterse vrouwenonderdrukking of juist als ultieme erotische droom, 
was vaak sterker dan de werkelijkheid. De harems in de westerse kunst en literatuur 
waren in de eerste plaats ‘harems of the mind'. 
 
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse 
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 198 

 
 
 
Een derde typering van het Oosten die we bij De Hond treffen is het ‘fantastische’ Oosten. 
 

Het Oosten was niet alleen het land van de Bijbel, maar ook het land van de 
verbeeldingskracht: een sprookjesachtig oord met toverpaleizen, djinns, magische 
lampen en ongelofelijke avonturen. In het Oosten was alles larger than life, in het 
Oosten regeerde de fantasie. 
Dit fantastische Oosten sloot perfect aan bij de groeiende interesse in het 
sprookjesachtige en het bizarre in het laatachttiende- en vroegnegentiende-eeuwse 
Europa. In 1786 schreef William Beckford (1760-1844) de roman Vathek, een keerpunt 
in de westerse verbeelding van het Oosten. Beckford brak met het Oriëntbeeld van de 
verlichting, dat sterk belerend en moraliserend was. Daarvoor in de plaats bood hij de 
lezer een zwartgallig sprookje waarin niets te absurd of te ongeloofwaardig was. 
Tijdgenoten meenden dat Beckford er knap in geslaagd was het bijzondere karakter 
van de oosterse vertelling te bewaren: ‘namelijk, dat niet alleen de wetten van de 
natuur en de waarschijnlijkheid worden overschreden, maar dat zelfs de grenzen van 
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het mogelijke worden overstegen en dingen worden verondersteld die elke verbeelding 
te boven gaan’. Vathek was daarmee een voorbode van het romantische oriëntalisme. 
Radicale romantici hadden geen behoefte aan stichting; ze wilden niets liever dan het 
brave, gereguleerde, rationele bestaan de rug toe keren om – al was het maar in 
gedachte – zich te laven aan andere werelden, andere werkelijkheden, zoals ze die 
onder andere meenden te zien in het grillige, hartstochtelijke en fantastische Oosten. 
Rond 1800 werd de fantasie beschouwd als een onmisbare eigenschap voor de ware 
kunstenaar. De oosterlingen golden als een volk met een uitzonderlijke 
verbeeldingskracht, hetgeen wel bleek uit hun dichtkunst, die nu heel Europa 
veroverde. westerse letterkundigen en dichters bewonderden vooral de Arabische 
poëzie uit het pre-islamitische en vroeg-islamitische tijdperk. Zij zagen in deze poëzie 
van de verbeelding een krachtig voorbeeld ter vernieuwing van de westerse literatuur. 
In de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw kon de Arabische poëzie zelfs 
een rol gaan spelen in het romantiekdebat. Tegenstanders van de strakke regels en de 
vormvastheid van het classicisme verwezen naar de schoonheid en de kracht van de 
oosterse gedichten, waarin de dichter zich niet liet binden door wetten, maar zijn 
fantasie de vrije loop liet. 
Deze voorliefde voor de Arabische dichtkunst beperkte zich natuurlijk tot een kleine, zij 
het invloedrijke, culturele elite. Het grote publiek, dat veel minder geïnteresseerd was in 
poëticale discussie, maakte vooral via de Duizend-en-een-nacht kennis met de 
oosterse verbeeldingskracht. Voor het eerst vertaald in het Frans tussen 1704 en 1717 
bleven deze verhalen ook in de negentiende eeuw razend populair. Er verschenen 
talloze nieuwe vertalingen en bewerkingen van de nachtvertellingen, niet alleen voor 
een volwassen lezerspubliek, maar ook voor de jeugd. De Oriënt van de Duizend-en-
een-nacht inspireerde beeldend kunstenaars en architecten, maar ook toneelschrijvers, 
operacomponisten en decorbouwers tot de meest fantastische producten. Zij zagen de 
Oriënt als een sprookjesachtige wereld van sultans en tovenaars, van optochten en 
feesten. Rond dit spectaculaire Oosten hing een vrolijke sfeer van pracht en praal, 
ontspanning en verwondering. 
 
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse 
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 142 

 
Een heel ander beeld van het Oosten ontstond ten gevolge van de achttiende-eeuwse 
Verlichting in Europa. 
 

Het achttiende-eeuwse verlichtingsdenken zag de geschiedenis als een proces, een 
route naar een steeds betere toekomst. Dit vooruitgangsdenken beïnvloedde ook de 
westerse visie op andere volken. Andere culturen werden niet alleen ‘ruimtelijk’ (niet 
hier) maar ook ‘temporeel’ (niet nu) van het Westen onderscheiden. Ze kregen een 
plaats toegewezen op de beschavingsladder en daarmee ook op de tijdbalk. Op de 
hoogste tree van de beschavingsladder stond natuurlijk de Europese cultuur, die ook 
op de tijdbalk voorop liep. Niet- westerse beschavingen werden verbannen naar de 
voorgeschiedenis van Europa. Zij bevonden zich in een primitiever stadium van de 
mensheid, dat Europa inmiddels al was ontgroeid. Hen werd ‘gelijktijdigheid’ met het 
Westen ontzegd. 
Ook het Oosten stond lager op beschavingsladder dan Europa. Weliswaar niet 
helemaal onderaan - het Westen moest erkennen dat het Ommayadische Damascus 
en het Abbassidische Bagdad een hoge culturele en wetenschappelijke bloei hadden 
gekend – maar zeker niet op het eigentijdse niveau van Europa zelf. En een treetje 
lager op de ladder betekende ook een stapje terug op de tijdbalk: het Oosten was dan 
wel niet prehistorisch, maar in ieder geval wel premodern. Het besef ‘voorop’ te lopen 
voedde het Europese superioriteitsgevoel ten opzichte van de Oriënt, die zijn beste tijd 
inmiddels wel gehad had. Dit kon verregaande consequenties hebben, want politici 
gebruikten het idee van een ‘achterlijk’ Oosten om het westerse imperialisme te 
legitimeren: alleen dankzij westers ingrijpen konden de oosterse culturen toegang 
krijgen tot de zegeningen van de moderne beschaving, konden zij opgetild worden tot 
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het Europese tijdsniveau. Maar de vooruitgang had ook zijn keerzijde. In de 
negentiende eeuw groeide het onbehagen met de eigen tijd en velen realiseerden zich 
dat kostbare waarden voorgoed verloren dreigden te gaan. Als gevolg van de 
industrialisering veranderde Europa snel, sneller dan ooit tevoren en deze 
veranderingen veroorzaakten onrust en onvrede. Critici hekelden de uitwassen van de 
moderne, industriële, kapitalistische samenleving: verpaupering, vervreemding, sociale 
ontwrichting en slechte woon- en werkomstandigheden. Ook het sterk rationele 
karakter van de moderne beschaving riep bij velen een gevoel van onbehagen op. Zij 
gingen op zoek naar andere vormen van leven, van zingeving, van religie en mystiek; 
een zoektocht die hen zowel buiten de eigen tijd als buiten de eigen ruimte bracht. 
Zo ging de modernisering gepaard met een golf van nostalgie: het verlangen naar een 
geïdealiseerd verleden, een dorsten naar een meer eenvoudige, harmonieuze of 
spirituele samenleving. Velen probeerden te vluchten in de middeleeuwen: een 
utopisch tijdperk waarin werklieden met liefde en trots hun ambt uitoefenden, het 
moderne kapitalisme de arbeidsverhoudingen nog niet had verziekt en het alledaagse 
leven op natuurlijke wijze doordrongen was van een innig religieus besef. Maar die 
middeleeuwen – zo ze in die vorm al ooit bestaan hadden – waren voorgoed voorbij en 
menigeen besefte dat ze ook nooit meer terug zouden keren. Een andere vluchtroute 
leidde naar de Oriënt. In dat statische Oosten leefde men immers nog steeds in het 
pre-industriële tijdperk. Het was nog niet bedorven door de moderne cultuur. Hier 
konden de westerlingen de lelijkheid en de dodelijke eenvormigheid van het industriële 
Europa achter zich laten. Hier hoopten velen de waarden te vinden die in het moderne 
Westen allang verdwenen waren: puurheid, gastvrijheid, rust en tevredenheid. Hier 
gingen ze op zoek naar een mystieke levenswijsheid als tegenwicht voor het koude 
rationalisme. In het Oosten vonden ze een aantrekkelijk alternatief voor het jachtige, 
kapitalistische, rationele Westen waar ze zich steeds minder thuis voelden. 
Die oosterse idylle kwam echter steeds meer onder druk te staan. Het industriële 
Westen rukte in ras tempo op. Hoewel ze er zelf natuurlijk ook een product van waren, 
werd die verwestersing door veel reizigers zeer betreurd: hun ‘onbedorven’ Oosten 
dreigde het loodje te leggen. Steeds dieper moesten ze de binnenlanden intrekken op 
de vlucht voor de westerse invloed. Vanuit hun wijkplaatsen schreven ze bittere 
commentaren vol scherpe en venijnige cultuurkritiek op de moderne, westerse 
samenleving. 
 
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse 
cultuur. Circa 1800-1920, Leiden 2008, p. 268-p. 269 
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Specifieke teksten – Het Nabije Oosten 
 
De interesse in de kunst van het Nabije Oosten – of de ‘Oriënt’, zoals dit gebied in de 
negentiende eeuw bekend stond - kent een lange geschiedenis. In de generieke teksten 
wordt uiteengezet dat dit ‘verlangen naar het oosten’ verschillende vormen kent. In 
onderstaande teksten komt allereerst de ‘oosterse’ kunst zelf aan bod, in de vorm van de 
Moorse architectuur in het huidige Spanje. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de 
interesse in de Oriënt vanuit de Europese kunstnijverheid in de negentiende eeuw. In dit 
verband worden de Engelse architect Owen Jones en de Nederlandse keramist T.A.C. 
Colenbrander behandeld. Tot slot komen Henri Matisse, Paul Klee en August Macke aan 
bod als voorbeelden van moderne oriëntalistische kunstenaars. 
 

 
MOORSE ARCHITECTUUR IN HET HUIDIGE SPANJE 
In de zevende eeuw hadden islamitische troepen heel Noord-Afrika veroverd. Rond 
700 staken zij over naar het Iberisch Schiereiland waar zij een einde maakten aan het 
Visigotische rijk. Omstreeks het midden van de achtste eeuw was bijna het hele 
schiereiland door Arabische troepen veroverd. Dit had blijvende gevolgen voor de 
kunst en de architectuur van dit gebied. De Moorse heersers zelf introduceerden er de 
zogeheten Moorse kunst. Deze vinden we met name in moskeeën en paleizen. Maar 
omdat de Moorse heersers redelijk tolerant waren jegens christenen en Joden, 
ontstonden er ook mengvormen van christelijke en Moorse elementen. De term 
Mozarabische kunst wordt gebruikt voor de kunst en architectuur van christenen die 
leefden in de Moorse gebieden. Gedurende de Arabische overheersing op het Iberisch 
schiereiland ontstonden grofweg twee kunststijlen: in het noorden leefde een 
christelijke stijl voort, die terugging op de Visigotische kunst; meer naar het zuiden 
ontstond de Mozarabische stijl, waarin typisch Arabische elementen zoals de 
hoefijzervormige bogen, geometrische patronen en plantenmotieven en arabesken 
(geometrisch versieringsmotief) waren opgenomen. Deze twee hoofdstijlen hebben 
elkaar wederzijds beïnvloed en stonden tamelijk geïsoleerd van de ontwikkelingen 
elders in Europa. 
Zelfs na de herovering, de Reconquista, van het Iberisch schiereiland (met 
uitzondering van het koninklijke Granada) in de dertiende eeuw door de christenen, 
bleven Moorse elementen aanwezig in de kunst en architectuur van dit gebied. Van de 
Mozarabische kunst werden elementen toegepast in de Romaanse en de gotische 
stijlen. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. Zo zijn er praktische 
oorzaken als de ambachtslieden van Arabische afkomst die in Spanje bleven, ook na 
de komst van de nieuwe heersers. Deze ambachtslieden waren ruim voorhanden en 
relatief goedkoop. Ook het bouwen met eenvoudige materialen, zoals baksteen, 
pleister en hout, zoals de Arabieren deden, leidde tot lage productiekosten en werd 
mede om die reden nagevolgd door christelijke heersers. Bovendien waren de nieuwe 
heersers onder de indruk van de hoge graad van vakmanschap van deze 
ambachtslieden en de verfijning van de Arabische architectuur. Het was dan ook niet 
ongebruikelijk dat bestaande Arabische bouwwerken, zoals moskeeën, werden 
verbouwd tot Christelijke kerken. 
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De moskee van Cordoba 
 
 
 

 

Moskee van Cordoba (785 - 787) 

Een bekend voorbeeld van de islamitische architectuur uit de periode van de Arabische 
overheersing op het Iberisch schiereiland is de grote moskee van Cordoba. Emir Abd 
ar-Rakman bouwde de eerste fase van de moskee in de jaren 785-787. Hoewel de 
moskee in later tijden nog diverse malen is vergroot, is de eerste fase nog steeds 
zichtbaar in een deel van de gebedsruimte. De oorspronkelijke moskee had een 
vierkant grondplan van circa 70 m2, waarbinnen een voorhof was met daarachter een 
gebedsruimte die werd overkapt door een dak dat steunde op tien arcaden met elk 
twaalf hoefijzervormige bogen. In de zuidmuur is een kleine uitsparing, de mihrab, die 
de gebedsrichting aangeeft, de qibla. Voor het overige heeft het gebouw geen 
kenmerken die duiden op enige hiërarchie in de eredienst. In later tijd werd een minaret 
toegevoegd en onder kalief al-Hakam II (961-976) onderging de moskee een reeks 
uitbreidingen, waarbij het vierkante grondplan werd verlaten en uitgebreid tot een 
rechthoek, met de lengteas in de noord-zuid-richting. Deze rechthoek was 
onderverdeeld in drie vakken van elk tien arcaden: het eerst vak met twaalf bogen, een 
tweede met acht bogen en een derde met weer twaalf. De mihrab kreeg een meer in 
het oog springende vorm. Het feit dat de moskee is overgeleverd is te danken aan de 
verbouwing tot kathedraal, toen Cordoba in 1236 in handen viel van de christelijke 
koning van Castilië, Ferdinand III. 
 
Bron: Michael Huig en Daniël François Lunsingh Scheurleer jr., De Middeleeuwen, 
Utrecht (Spectrum) 1994, pp. 92-94. 
 
 
 

Generieke en specifieke teksten centraal examen vwo tekenen, handvaardigheid, en textiele vormgeving 2010 16



 
 

 

Alhambra, plattegrond 

Het Alhambra 
Het Alhambra was meer dan een paleis; het was een koninklijke stad in miniatuur, met 
woonvertrekken, kantoren, barakken, stallen, moskeeën, scholen, baden, 
begraafplaatsen en tuinen. Van dit alles is alleen dat deel bewaard gebleven dat 
diende als de koninklijke residentie, en zelfs dat mag een wonder heten. Ondanks alle 
pracht is de constructie licht en bijna nonchalant. Het fort als zodanig is beslist stevig, 
want dat moest natuurlijk wel, maar de gebouwen daarbinnen waren niet voor de 
eeuwigheid bedoeld. In het islamitisch-Arabische wereldbeeld, dat zich sterk bewust is 
van de vergankelijkheid van alles, is het huis van de heerser een gebouw dat voor een 
beperkte tijd moest dienen. Dit is maar één van de vele tegenstrijdigheden waarmee 
het Alhambra ons confronteert wanneer we dezelfde criteria aanleggen die gewoonlijk 
worden toegepast op koninklijke gebouwen elders in Europa. Maar het karakter van de 
architectuur in Granada schuilt juist in dit verschil. 
In tegenstelling tot de koninklijke paleizen van het christelijke Europa, heeft het 
Alhambra geen façade en geen centrale as waar alle gebouwen op georiënteerd zijn, is 
het niet opgebouwd als een serie van ruimtes waar men doorheen moet, beginnend 
aan de ene kant en toewerkend naar een climax aan de andere kant. In plaats daarvan 
betreedt men diverse binnenhoven waaromheen de ruimtes bijna lukraak zijn 
gegroepeerd en die door bijna verborgen gangetjes worden bereikt, zodat men nooit 
weet wat er aan de andere kant van een muur verborgen ligt. Het doet denken aan het 
oosterse sprookje van een reiziger die in een put wordt gegooid, waar hij een 
ondergronds paleis met tuinen en jonge maagden ontdekt en waar hij de volgende 
twaalf jaar gelukkig leeft, totdat hij op een dag een deurtje opent dat hij niet eerder had 
opgemerkt en dat toegang verschaft tot een nog veel prachtiger paleis. […] 
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Alhambra, Leeuwenhof 

De klassieke Europese architectuur doet altijd erg haar best om de beschouwer 
deelgenoot te maken van een spel van statische krachten, in het bijzonder van de zuil, 
die zich laat vergelijken met het menselijk lichaam en bepaalt hoeveel er getild en 
getorst kan worden. Voetstuk, pilaar, boog en kroonlijst benadrukken allemaal de 
werkzame krachten binnen de constructie. In het Alhambra vind je niets van dit alles. 
Waar de gladde, gewichtsloze muurvlakken door deuren, ramen en boogrijen worden 
doorbroken, en hun gewicht benadrukt had moeten worden, lossen ze juist op in een 
verfijnde honingraatstructuur en een schitterende lichtval. De vele zuilen in de zalen 
zijn zo rank dat het hele bouwwerk daar bovenop volslagen gewichtloos lijkt. 
Er is geen groter contrast mogelijk dan tussen het Alhambra en het zwaarwichtige en 
neerdrukkende Renaissancepaleis dat er binnenin gebouwd is voor Karel de Vijfde. Elk 
blok in de façade lijkt naar voren te komen als een gespannen spier en de zuilen bij de 
toegangspoorten ogen als dreigende atlanten.2 Iedere vorm wordt bezield door een 
titanisch verlangen naar macht. De architectuur van het Alhambra, daarentegen, vraagt 
niet om een dramatische aanpassing van de kant van de beschouwer. Het overvalt 
hem niet met een ervaring van bovenmenselijke kracht. Het is zo gereserveerd, helder 
en sereen als de geometrie waar Plato naar verwees toen hij zei dat men zonder deze 
het huis der wijsheid niet kan betreden. 
De ornamentele kunst van het Alhambra is een wetenschap, en om haar ten volle te 
kunnen waarderen moet men de achterliggende principes kennen. Eén aspect daarvan 
is de arabesk, waarvan bijna oneindig veel varianten zijn ontwikkeld. De arabesk is niet 
alleen maar een substituut voor de door de islamitische wet verboden figuratieve kunst, 
nog afgezien van het feit dat deze wet op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd 
(er zijn resten van figuratieve wandschilderingen in het Alhambra). Met haar ritmische 
herhaling dient zij ook een heel ander artistiek doel dan figuratieve kunst. Zij staat er 
zelfs recht tegenover omdat zij het oog niet probeert te vangen om het een fictieve 
wereld binnen te leiden, maar het juist wil bevrijden van alle geestelijke 
beslommeringen, zoals wanneer je kijkt naar stromend water, naar korenvelden die 
wiegen in de wind, naar neerdwarrelende sneeuw of dansende vlammen. Het 
communiceert geen specifieke ideeën, maar een manier van zijn, een geestestoestand 
die tegelijkertijd bestaat uit rust en een innerlijk ritme. Dit is abstracte kunst, maar dan 
zonder subjectieve, halfbewuste aarzelingen – het wordt opgebouwd vanuit volstrekt 
bewuste regels. De uit de hechtranken van een klimplant ontwikkelde arabesk 
gehoorzaamt de wet van het pure ritme – vandaar haar ongebroken, vloeiende lijnen 
die elkaar soms tegenkomen en het evenwicht tussen ingevulde en open vormen. De 

                                                      

2 Atlant: zuil in de vorm van een sterke man. 
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arabesken van het Alhambra combineren geabstraheerde palmbladeren met 
gestileerde bloemen en geometrische verwevingen - vlammentongen, jasmijnbloesem 
en sneeuwvlokken, oneindige melodie en goddelijke wiskunde - of spirituele betovering 
en spirituele nuchterheid ineen, in de woorden van de islamitische mystici. In dit alles 
zijn ook nog gestileerde inscripties verwerkt of verweven en soms duiken er elegante, 
in elkaar overgaande rijen van bogen in het ritme op als de diffuse gloed van een 
kaars. 
De geometrische rozen of sterren die voortdurend in elkaar overlopen en uit elkaar 
voortkomen zijn in essentie het product van de islamitische geest. Het is de meest 
zuivere verbeelding van de manifestatie van de goddelijke werkelijkheid (al-hakika) die 
het middelpunt van alles is, van ieder wezen en iedere kosmos zonder dat iets of 
iemand kan beweren er de enige weerspiegeling van te zijn, en zo een oneindig in 
elkaar spiegelen van middelpunten schept. De ‘eenheid van het zijn’ (wahdat al-
wudjud) wordt echter op twee verschillende manieren uitgedrukt in deze 
‘spinnenwebben van God’ – doordat ze geweven zijn van één enkele band, en door de 
manier waarop ze vanuit vele identieke middelpunten uitstralen. Zulk werk vervulde de 
moslimkunstenaar met een tevredenheid die geen ander werk kon verschaffen. 
Deze kunst is soms ‘ontmenselijkt’ genoemd, vanwege zijn abstracte en formalistische 
karakter. In werkelijkheid dient zij de mens een referentiekader te geven dat bij zijn 
waardigheid past, om hem het middelpunt daarvan te maken en hem er tegelijkertijd 
aan te herinneren dat hijzelf Gods vertegenwoordiger op aarde is. Het spaarzame 
gebruik van de menselijke vorm in de decoratie van het Alhambra vloeit zowel voort uit 
ontzag voor de goddelijke natuur van de mens als uit respect voor de bewoner van het 
paleis, die de enige ‘edelsteen in de ring’ moest zijn. Zelfs vandaag de dag valt nog te 
zien hoe zo’n architectonisch kader de mens verheft tijdens de zeldzame keren dat 
moslimbezoekers zich in hun traditionele gewaden door de ruimtes van het Alhambra 
bewegen. 
 
Een ander kenmerk van de Moorse manier van versieren zijn de ruimtelijke vormen die 
bekend staan als ‘stalactieten’ – mukarnas in het Arabisch. Ze bestaan grofweg uit een 
nis tussen de koepel en een hoek van de draagmuren. Het combineren van een koepel 
met een vierkante onderbouwing is een van de klassieke problemen van de 
architectuur. De Romeinen losten dit probleem op door pendentieven of bolle 
driehoeken te plaatsen als soepele overgang tussen de cirkelvormige onderkant van 
de koepel en het vierkant van de muren daaronder. De islamitische architectuur gaf de 
voorkeur aan een helderder oplossing waarbij de vier hoeken onder de koepel werden 
overbrugd met eenvoudige nissen, zoals in de moskee van Cordoba. Een alternatieve 
methode, die een meer verdichte overgang opleverde, was het gebruik van een aantal 
geclusterde nisjes, waarvan de bovenkant de rand van de koepel raakte terwijl de 
onderkant naar de hoek van de muren beneden reikt. Dit vormt de oorsprong van de 
makarnas-honingraat. […] 
In kosmologische termen stelt de ronde koepel de eeuwig ronddraaiende hemel voor, 
terwijl het vierkant van de muren daaronder correspondeert met de aardse wereld die 
wordt beheerst door tegenstellingen. De makarnas-cellen, die van de ongedeelde 
koepel leiden naar het vierkant van de muren staan de ‘vloeiende’ ether van de hemel3 
tot op zekere hoogte toe om vaste aardse vorm aan te nemen. Het benadrukken en 
verlengen van de randen waar meerdere makarnas-nisjes samenkomen, doet het 
beeld ontstaan dat de vergelijking met stalactieten heeft opgeroepen. De afzonderlijke 
nisjes of cellen kunnen op tal van manieren verbonden worden en zowel naar binnen 

                                                      

3 Aan het begin van de 20ste eeuw dacht men dat ether de stoffelijke tussenstof was die voortplanting van licht en 
andere straling mogelijk maakte. De ether drong ook door alle stof heen en vulde de ruimte tussen de atomen. Na 
de relativiteitstheorieën van Einstein was een ether niet meer nodig. ‘leegte’ kreeg de functie van de vroegere 
ether. 
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als naar buiten worden gebogen. De handwerkslieden in Granada hebben hele koepels 
verdeeld in makarnas-cellen, tot een honingraat waarvan de honing werd gevormd 
door de lichtval. Het magische effect van deze formaties wordt niet in het minst bereikt 
door de manier waarop ze het licht vangen en filteren in een uitzonderlijk rijke en 
bevredigende serie schaduwen in allerlei gradaties die het eenvoudige stucwerk 
mooier maken dan onyx of jade. Een soortgelijk effect wordt gesorteerd door de trellis- 
of netwerkdecoraties die in de muren van de hallen met de pilaren zijn gehakt, 
aangevuld met een delicaat netwerk van bloemen of stengels in het midden van de 
veelhoekige vormen. De muren lijken heel doorschijnend, alsof ze geheel zijn 
opgebouwd uit cellen gevuld met licht. De hoogste betekenis van alle islamitische 
kunst, haar echte inhoud, is altijd de eenheid, en licht is eenheid die zich manifesteert 
in vele verschillende gradaties, en toch per definitie altijd ondeelbaar blijft. 
 
Bron: Titus Burckhart, Moorish Culture in Spain, Londen (Allen and Unwin) 1972, pp. 
184 en 205-207. 
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KUNSTNIJVERHEID EN DE ORIËNT IN ENGELAND EN NEDERLAND 
 
De situatie waarin de kunstnijverheid in Nederland zich in de tweede helft van de 
negentiende eeuw bevond wordt belicht aan de hand van tekstfragmenten uit het boek 
Verlangen naar het oosten van Jan de Hond. Omdat de ontwikkelingen in Nederland 
onderdeel zijn van bredere Europese ontwikkelingen komt niet alleen de Nederlandse 
situatie aan bod. Daarbij worden verschillende kunstenaars geïntroduceerd. Er zal vooral 
ingegaan worden op de Engelsman Owen Jones en de Nederlander T.A.C. Colenbrander, 
op hun redenen om zich op de Oriënt te richten, hoe zij tegen de Oriënt aankeken, en op de 
manieren hoe zij voorbeelden van oosterse kunst verwerkten in hun eigen werk. 
Daarbij is ook van belang dat met de Industriële Revolutie niet alleen de productiemethode 
van gebruiksartikelen volledig veranderde, maar daarmee ook de vormgeving. Voorwerpen 
die voorheen stuk voor stuk door een vakman werden gemaakt, kwamen nu steeds vaker uit 
de fabriek. De Engelse Arts & Crafts-beweging was een eerste reactie op die radicale 
verandering, waarbij vooral William Morris pleitte voor een herwaardering van het 
vakmanschap en daarmee de blik gericht richtte op pre-industriële samenlevingen. 
 
 

Kunstnijverheid 
De tegenstelling tussen de schoonheid van het oosterse handwerk en de lelijkheid van 
de westerse fabrieksproducten was vanaf het midden van de negentiende eeuw een 
veel voorkomende topos in Nederlandse reisverslagen. Meestal bleef het bij meer 
algemene klachten over de verderfelijke invloed van het industriële Westen op de 
oosterse kunstnijverheid, maar enkele reizigers toonden een diepgaander interesse in 
de oriëntaalse toegepaste kunsten. De groeiende belangstelling voor islamitische kunst 
stond niet op zich. Zij stond in direct verband met de toenemende onvrede over de 
kwaliteit van de westerse kunstnijverheid. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
gingen er ook in Nederland stemmen op om het niveau van de eigen kunstnijverheid te 
verbeteren door bestudering van islamitische en andere niet-westerse stijlen. 
 
Oosterse sierkunst als geneesmiddel tegen westerse wansmaak 
Die belangstelling voor oosterse kunst was een Europees fenomeen en hing samen 
met het besef dat de Europese kunstnijverheid zich in een diepe crisis bevond. De 
westerse sierkunst vertoonde volgens velen kenmerken van verval en decadentie. Dit 
werd voor het eerst pijnlijk duidelijk op de Londense wereldtentoonstelling van 1851 
waar naast westerse ook veel exotische kunstnijverheid te bewonderen was. Veel 
critici moesten constateren dat de westerse fabrieksproducten maar schamel afstaken 
bij het oosterse handwerk. De Europese nijverheid was veel te overdadig en willekeurig 
gedecoreerd in uiteenlopende historische stijlen. Er was geen eenheid in en het 
ontbrak haar aan karakter. De oosterse inzendingen daarentegen blonken juist uit in 
herkenbaarheid en eenvoud. Theoretici als Owen Jones (1809-1874), die tussen 1836 
en 1845 het schitterende plaatwerk Alhambra had doen verschijnen, bewonderden in 
de oosterse ornamentiek het heldere kleurgebruik en de eenvoudige, 
tweedimensionale stilering naar de natuur. Jones stelde dat de westerse 
kunstnijverheid haar vitaliteit alleen kon herwinnen door een grondige bestudering van 
de oosterse sierkunst. Waar Jones zich nog vooral richtte op esthetische kwaliteiten, 
baseerden latere critici, zoals George Birdwood (1832-1917), hun enthousiasme voor 
de oosterse kunstnijverheid ook op meer ideologische motieven. 
Birdwood verklaarde de schoonheid van de Indiase producten uit de veel gunstiger 
werkomstandigheden van de oosterse handwerklieden die in alle rust en vrijheid 
konden werken. Heel anders dan de Engelse fabrieksarbeiders die vaak onder 
erbarmelijke omstandigheden hun geestdodende arbeid moesten verrichten. In zijn 
kritiek op het industriële productieproces en zijn verheerlijking van de pre-moderne 
arbeidsomstandigheden sloot Birdwood aan bij andere theoretici als John Ruskin 
(1819-1900) en William Morris (1834-1896) en de aanhangers van de Engelse Arts & 
Crafts-beweging wier ideeën rond 1900 ook van invloed waren op het Nederlandse 
kunstklimaat. Morris greep vooral terug op de kunstnijverheid uit de middeleeuwen, 
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toen de ambachtslieden nog verantwoordelijk waren voor het hele productieproces en 
met liefde en plezier hun arbeid leverden. In de oosterse sierkunst meende Morris 
eenzelfde eerlijkheid en arbeidsvreugde te herkennen. In een lezing uit 1882 vergeleek 
hij Perzische tapijten met de voortbrengselen van de eigentijdse Franse tapijtindustrie: 
“decaying commercial industry of rubbish” luidde zijn harde oordeel over de Franse 
gobelins. 
Kortom, in de tweede helft van de negentiende eeuw klonk in heel Europa de roep om 
een eerlijke, eenvoudige en vooral karakteristieke kunstnijverheid. De wansmaak 
moest worden gekeerd en er bestond een grote behoefte aan een nieuwe, eigentijdse 
vormentaal. Historische, maar zeker ook exotische stijlen konden daarbij als voorbeeld 
dienen. Niet om klakkeloos te kopiëren, maar om de achterliggende principes en 
wetmatigheden van een goed ontwerp bloot te leggen. 
 
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten: Oriëntalisme in de Nederlandse 
cultuur, ca. 1800-1920, Leiden (Primavera Pers) 2008, p. 290 en 303-304.  
 
 
Owen Jones 
Owen Jones (1809-1874) was een architect en ontwerper van ornamenten die werkte 
als hoofdopzichter bij de Wereldtentoonstelling van 1851. Tijdens zijn reizen als jonge 
man was hij gefascineerd geraakt door oosterse vormen, en de boeken die hij 
publiceerde met reproducties van oosterse patronen waren van invloed op de 
vormgeving van Engels behangpapier, tapijten en meubilair. The Grammar of 
Ornament, een van de meesterstukken van negentiende-eeuws kleurendrukwerk, is 
een systematische presentatie van ornamentele motieven van de Oudheid tot en met 
de Renaissance, met duizenden voorbeelden. Elke plaat beeldt een groep ornamenten 
af die een gemeenschappelijke chronologische en geografische oorsprong hebben. De 
individuele platen, gelithografeerd door Francis Bedford, vormen een eenheid omdat er 
eenzelfde kleurenschema is gebruikt. Zoals de titel al suggereert, hoopte Jones dat het 
werk gebruikt zou worden als een praktische gids en hulpmiddel voor ontwerpers, en 
de inleiding omvat een serie principes die de kunst van ‘het arrangeren van vorm en 
kleur’ geheel moest bestrijken. 
 
Bron: http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/treasures/arts/jones.html 
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Owen Jones, prent van een van de vensters in het  

Alhambra uit The Grammar of Ornament (1856) 

 
In zijn The Grammar of Ornament van 1856 besprak Owen Jones het Moorse ornament 
uitsluitend aan de hand van het Alhambra, waarvoor hij de volgende redenen opgaf: 
 

Onze illustraties van het ornament van de Moren zijn uitsluitend aan het Alhambra 
ontleend, niet alleen omdat het één van hun werken is waarmee wij het best bekend 
zijn, maar ook omdat dat het werk is waarin hun wonderbaarlijke systeem van 
decoratie zijn hoogtepunt bereikte. Het Alhambra vertegenwoordigt het hoogste niveau 
van perfectie in de Moorse kunst, zoals het Parthenon dat doet voor de Griekse kunst. 
We kunnen geen ander werk vinden dat beter geschikt werk is om een Grammatica 
van het Ornament te illustreren als dat waarin elk ornament een grammatica op 
zichzelf bevat. Ieder principe dat we aan de studie van de decoratieve kunst van 
andere volken kunnen ontlenen, is hier niet alleen voortdurend aanwezig, maar werd 
door de Moren ook te allen tijde nauwgezet gevolgd. 
In het Alhambra vinden we de sprekende kunst van de Egyptenaren, de natuurlijke 
gratie en verfijning van de Grieken, en de geometrische combinaties van de Romeinen, 
de Byzantijnen en de Arabieren. Het ontbrak het ornament eigenlijk maar aan één 
charme en dat was die typische eigenschap van het Egyptische ornament: symboliek. 
Dit werd door de religie van de Moren verboden, maar deze tekortkoming werd meer 
dan goedgemaakt door de inscripties die het oog aanspraken door hun uiterlijke 
schoonheid en die tegelijkertijd het intellect prikkelden vanwege de moeilijkheden van 
het ontcijferen van hun vreemde en complexe, naar binnen gerichte krullen, en, bij het 
lezen, de verbeelding in verrukking brachten door de schoonheid van de gevoelens die 
ze uitdrukten en de muzikaliteit van hun compositie. 

Generieke en specifieke teksten centraal examen vwo tekenen, handvaardigheid, en textiele vormgeving 2010 23



Tegen de kunstenaar en tegen hen die de waarde van de schoonheid waaraan zij 
leven gaven kunnen waarderen, herhaalden zij: Look and learn (‘Kijk en leer’). Naar het 
volk verkondigen zij de macht, verhevenheid en goede daden van de koning. Tegen de 
koning zelf hielden zij nooit op met verklaren dat er niemand machtiger was dan God, 
dat Hij alleen de veroveraar was, en dat Hem alleen eeuwige roem en glorie toekwam. 
[…] 
De makers van dit prachtige bouwwerk waren zich volledig bewust van de grootsheid 
van hun werk. De inscripties in de muren beweren dat dit gebouw alle andere 
gebouwen overtrof; dat bij het zien van zijn prachtige koepels alle andere koepels 
vervaagden en verdwenen. In de speelse overdrijving van hun poëzie verklaren zij dat 
de sterren verbleekten in hun licht door afgunst op zoveel schoonheid. En, wat ons 
meer aangaat, zij verklaren dat degene die hen aandachtig bestudeert ook een nuttig 
commentaar op de kunst van het decoreren zou vinden. 
Wij hebben ons best gedaan de aansporingen van de dichter op te volgen, en zullen 
hier sommige van de algemene principes die de Moren lijken te hebben geleid bij het 
decoreren van het Alhambra proberen uit te leggen - principes die niet alleen van hen 
zijn, maar eigen aan alle grootse kunst. Die principes zijn overal hetzelfde, alleen de 
vormen verschillen. […] 
 
Bron: Owen Jones The Grammar of Ornament, Londen (Day) 1856. 
 
 
Principes voor het ontwerpen van ornamenten 
Na bovenstaande passage somde Jones de principes die hij voor het ontwerpen van 
ornamenten had vastgesteld op: 13 voor de vormgeving, en 21 voor kleur. In de eerste 
categorie luidden deze als volgt: 1: De decoratieve kunsten komen voort uit en moeten 
afhankelijk zijn van de architectuur, 2: Architectuur is de materiële uitdrukking van de 
behoeftes, mogelijkheden en gevoelens waarin het is gemaakt. Stijl is de specifieke 
vorm die deze expressie aanneemt onder invloed van het klimaat en de beschikbare 
materialen. Principes 3, 4, 6, 7, 9 en 10 stellen vast wat de essentiële principes voor 
een goed architectonisch ontwerp zijn: aspecten zoals proportie, gepastheid, en 
evenwicht tussen rechte, hoekige en gebogen elementen. Met nummer 5 plaatste 
Jones zich midden in het negentiende-eeuwse debat over functionaliteit en decoratie in 
de architectuur: hij vond wel dat de constructie moest worden gedecoreerd, maar dat 
decoratie nooit om zichzelf zou moeten worden geconstrueerd (“Construction should 
be decorated. Decoration should never be purposely constructed”). In nummer 11 
wordt bepaald dat alle lijnen een ‘oorsprong’ moeten hebben, en 12 gaf meer 
specifieke omschrijvingen voor meetkundige verhoudingen tussen ornamenten. 
Nummer 13 was zeer specifiek en een principe waarmee Jones zich duidelijk 
onderscheidde van anderen. Het luidt: “Bloemen of andere natuurlijke vormen moeten 
niet als ornament worden gebruikt, maar moeten worden omgezet tot gestileerde 
representaties, zonder dat de eenheid van het te decoreren object verloren gaat.” 
 
Bron: Carol A. Hrvol Flores, Owen Jones: Design, Ornament, Architecture and Theory 
in an Age of Transition, New York (Rizzoli) 2006, p. 73-79. 
 
 
Kunstnijverheid in Nederland 
Ook in de Nederlandse kunstnijverheid heerste in het derde kwart van de negentiende 
eeuw een gevoel van malaise. De vaderlandse smaak moest op een hoger peil 
gebracht worden en dat kon alleen door een alternatieve, eigentijdse stijl te 
ontwikkelen. Aanvankelijk spitste de discussie zich toe op de leer van het ornament. In 
de ornamentboeken uit deze periode, veelal vertalingen of bewerkingen van 
buitenlandse originelen, werden oosterse decoratiepatronen van harte aanbevolen. 
Ook de theoreticus F.W. van Eeden (1829-1901) – de vader van de schrijver – toonde 
zich een warm voorstander van het oosters ornament. Van Eeden was een invloedrijk 
man binnen de Nederlandse kunstnijverheid: hij was secretaris van de Nederlandsche 
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Maatschappij van het Koloniaal Museum en het Museum voor Kunstnijverheid te 
Haarlem. Deze pionier binnen de kunstnijverheid publiceerde in 1864 de artikelenserie 
Versiering en kunststijl in de nijverheid, een historisch overzicht van de verschillende 
stijlperioden. Hierin schreef Van Eeden zich te ergeren aan “de haastige fabrikatie van 
duizende smakelooze voorwerpen” en hoopte dat deze snel vervangen zouden worden 
door “alles wat oorspronkelijk en doelmatig” was. Eenvoud, doelmatigheid en stilering 
naar de natuur waren voor hem de sleutelbegrippen van verantwoord ornament. En 
juist daarin kon het Oosten een voorbeeldfunctie vervullen. Zo was de ‘Saraceense’ 
stijl, aldus van Eeden, bij uitstek geschikt voor het decoreren van voorwerpen voor 
dagelijks gebruik en voor het versieren van geweven stoffen was er geen passender 
ornament dan het Perzische. 
Het grote publiek kon Van Eedens suggesties toetsen op de Internationale Koloniale 
en Uitvoerhandeltentoonstelling van 1883 in Amsterdam. Wat de wereldtentoonstelling 
van 1851 voor Engeland was, was deze koloniale tentoonstelling voor Nederland: een 
eye-opener voor wat betreft de niet-westerse sierkunst. Oosterse bouwstijlen 
domineerden het tentoonstellingsterrein: de façade van de grote nijverheidshal, met 
monumentale olifanten en Arabische ruiters van gips, was opgetrokken in een fantasie 
hindoestijl en voor het Nederlandse koloniale paleis was gekozen voor een Moors-
Arabische bouwtrant. De kleinere paviljoens van Tunesië en Atjeh leken op oosterse 
moskeeën en zelfs sigarenkiosken en biertenten waren in Moorse stijl vormgegeven. 
Om nog maar te zwijgen van het merkwaardige gebouwtje van de Amsterdamse 
turfhandelaar Rolff: een Arabisch tempeltje gemaakt van blokken turf. Over het 
algemeen werden deze oosterse bouwwerken positief ontvangen. G.S. de Clercq 
noemde het paviljoen van Tunis in De Huisvriend zelfs het best geslaagde bouwwerk 
van de hele tentoonstelling. […] 
 
Jonge Nederlandse kunstnijveraars zochten hun inspiratie vooral in de Indische kunst. 
Zo experimenteerden o.a. Lion Cachet en Theo Nieuwenhuis vanaf de jaren negentig 
met de batiktechniek. Ook Japan en Oudoosterse beschavingen, zoals de Egyptische 
en Assyrische vormden een bron van inspiratie. De Arabische en Perzische kunst 
kreeg in Nederland minder navolging. Wellicht is de geringe zichtbaarheid van de 
islamitische kunst in Nederlandse collecties daar mede debet aan geweest. In het 
Nederlandse interieur doken wel af en toe oosterse meubelstukken op, zoals de Turkse 
poef, de divan of het achthoekige tonkintafeltje, en sporadisch vinden we zelfs een 
volledig oosters ingericht vertrek, zoals een rook-, biljart- of badkamer, maar dat bleven 
toch uitzonderingen: incidentele modegrillen, vermoedelijk naar Frans voorbeeld, en 
zeker geen voorbeelden van wezenlijke en diepgaande artistieke wisselwerking tussen 
oost en west. Ook in de vernieuwingskunst rond 1900 speelde de islamitische wereld 
doorgaans een bijrol. Ondanks het enthousiasme van Van Eeden en De Kruyff voor het 
Arabische en Perzische ornament, gingen de meeste jonge kunstnijveraars in hun werk 
voorbij aan het Nabije en Midden-Oosten. Met uitzondering van twee belangrijke 
takken van kunstnijverheid: in de tapijtkunst en het vernieuwingsaardewerk vormde de 
islamitische kunst wel degelijk een belangrijke bron van inspiratie. 
 
Bron: Jan de Hond, Verlangen naar het Oosten: Oriëntalisme in de Nederlandse 
cultuur, ca. 1800-1920, Leiden (Primavera Pers) 2008, p. 304 en 312-14. 
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Colenbrander, kaststel ‘Dag en nacht’ (1885) 

 
T.A.C. Colenbrander 
De keramische ontwerpen die de architect T.A.C. Colenbrander [1841-1930] tussen 1884 en 
1887 voor de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg heeft gemaakt, kunnen gezien worden als 
een eerste stap in de vernieuwingsbeweging van rond 1900. Al snel na diens aanstelling 
kwam Rozenburg met een geheel nieuw product op de markt dat geen enkele referentie had 
aan welke kunstvorm van die tijd dan ook. Uit een smeltkroes van motieven, ogenschijnlijk 
ontleend aan vreemde culturen en verre volkeren, ontstonden de ontwerpen van 
Colenbrander die opvielen door hun vaak bizarre vormentaal, onorthodoxe 
decoratiemotieven en expressieve kleurgebruik. 

 
In 1886 werd de Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg opgericht, een fabriek waar 
Colenbrander als ontwerper werd aangenomen en al snel de richting zou bepalen. Hij 
bepaalde de patronen op de verschillende keramieken voorwerpen die de werknemers 
er vervolgens met de hand op schilderden. Plateel is een techniek waarbij alle kleuren 
glazuur op dezelfde laag worden aangebracht; er is dus geen sprake van aparte 
bakgangen, zoals bij het traditionele Delftse aardewerk. De verven werden speciaal in 
de fabriek volgens een geheim gehouden techniek vervaardigd en op het eenmaal 
gebakken (biscuit) voorwerp aangebracht. Lastig was hierbij, dat de kleuren vóór het 
bakken een andere kleur hebben dan erna. […] 
 
In het kaststel Dag en nacht uit 1885 brak Colenbrander met allerlei keramische 
tradities. Het oorspronkelijk vijfdelige kaststel bestaat tegenwoordig uit een tweetal 
bekervazen en twee dekselvazen die de indruk maken van een bouwwerk uit het 
Midden-Oosten. Het enige herkenbare decoratiemotief is de zon en, in het geval van 
de bekervazen, de maan, aan welke elementen het kaststel zijn naam heeft te danken. 
Voor het overige zijn de vazen versierd met een haast postmodernistisch patroon van 
gestileerde boom- en plantmotieven die in een palet van geel, blauw, rood en goud 
tweedimensionaal op de witte achtergrond zijn aangebracht. Het kaststel heeft ooit 
toebehoord aan H.W. Mesdag (1831 - 1915), een van de bekendste schilders van de 
Haagse School. 
 
Op een van de interieurfoto’s die van het woonhuis Mesdag bewaard zijn gebleven, 
prijkt het kaststel op een zeventiende-eeuwse kast. Het bestaat hier nog uit vijf 
onderdelen: de derde pul is later verloren gegaan. Daarnaast is de foto van het huis 
Mesdag ook en vooral een illustratie van de aard van de omgeving waarin de 
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ontwerpen van Colenbrander gewoonlijk een plaats kregen. Links van de typisch 
Oudhollandse kast staat, naast een half zichtbare ezel, een stoel in de achttiende-
eeuwse Queen Annestijl. De stoel die achter de piano staat, is zodanig hybridisch van 
vormgeving dat deze, evenals de piano, in de negentiende eeuw lijkt te zijn 
vervaardigd. De zwart marmeren omlijsting van de haard wordt bekroond door een 
spiegel, waarvoor in het midden een pendule prijkt met twee kandelaars in empirestijl 
die geflankeerd worden door een tweetal Chinese vazen uit de negentiende eeuw. De 
decoratieve fries boven de schuifdeuren is naar ontwerp van Colenbrander, die ook 
verantwoordelijk was voor de rest van de wandversiering van de woonkamers. Met de 
overvloedige opgehangen schilderijen en de ingelijste werken die achteloos op het 
kamerbrede oosterse kleed zijn uitgestald, is deze salon exemplarisch voor het 
interieur uit de laat-negentiende eeuw dat gekenmerkt wordt door een samengaan van 
voorwerpen uit verschillende tijden, stijlen en culturen. Het kaststel van Colenbrander 
en het rechts van de kast opgehangen, eveneens door hem ontworpen wandbord 
vormen voor die tijd ongewone elementen zonder uit de toon te vallen. 
In het Rozenburgarchief is een lijst bewaard gebleven van de boeken die in de 
bibliotheek aanwezig waren. Hoewel de lijst niet gedateerd is, zullen zich onder de 
boeken ongetwijfeld exemplaren bevinden die al in de tijd van Colenbrander aanwezig 
waren. Tot de titels behoren de Franse uitgave van Owen Jones, een eerste 
standaardwerk over Delfts aardewerk uit 1878 en publicaties over Arabische, 
Byzantijnse en Japanse kunst. Daarnaast is het bekend dat Colenbrander, voordat hij 
bij Rozenburg startte, diverse lange periodes in Parijs verbleef. Zo verbleef 
Colenbrander vanaf 1863 op aanraden van zijn toenmalige werkgever, de architect 
Eberson, in de Franse hoofdstad, waar hij voor een architectenbureau meewerkte aan 
de inzending voor de wereldtentoonstelling. Afgezien van de praktijkervaring die 
Colenbrander daar kon opdoen, moet de wereldtentoonstelling op zich al een 
openbaring voor hem zijn geweest. Hier waren namelijk op één plaats tegelijk de 
meeste landen vertegenwoordigd met een voor hun land typerend bouwwerk. Zo was 
er een kopie van het paleis van de Bey van Tunis, een Indiase tempel, een minaret, 
een pagode, een oosterse bazaar, een Japans paviljoen en een kopie van de tempel 
van Xochicalco in Mexico. 
Bij de ontwerpen die Colenbrander maakte lijkt het alsof hij volkomen associatief te 
werk ging. Dat is een groot verschil met het zogenaamde ontwerpen op systeem dat 
aan het einde van de negentiende eeuw in de Nederlandse kunstnijverheid en 
architectuur actueel werd. In hun zoeken naar een nieuwe vormgeving, later Nieuwe 
Kunst genoemd, namen kunstenaars en architecten vaak de natuur als uitgangspunt; 
met geometrische ontwerpsystemen met motieven waarin regelmaat, symmetrie en 
proportie centraal stonden. Colenbranders werk werd echter juist om zijn virtuositeit 
geroemd. Hij gebruikte soms wel elementen uit de natuur, zoals bijvoorbeeld bij het 
kaststel Dag en nacht, maar die zijn niet altijd volledig terug te vinden. 
De kunst uit de Oriënt was niet alleen een bron van inspiratie voor de decors, maar ook 
voor de vormen van het aardewerk. Modelnamen als ‘pagodepul’, ‘tulbandpul’, 
‘tulppulletje’ en ‘Perzische fles’ roepen de associatie op met een vormenwereld die we 
kennen uit het islamitische cultuurgebied. Een voorbeeld van het model ‘pagodepul’ is 
het kaststel ‘Anjelier’ uit 1889 dat bestaat uit drie pagodepullen en twee vazen. Vooral 
de vorm van de deksels verwijst naar de architectonische opbouw van een pagode. De 
in donkere tonen gekleurde pullen en vazen zijn versierd met een grillig decor dat zich 
zowel naar de modellering van de vormen richt als deze accentueert. Het type 
‘tulbandpul’ bestaat uit een eivormig lichaam dat bekroond wordt door een deksel in de 
vorm van een tulband. Colenbrander ging eclectisch te werk. Zo gebruikte hij het 
‘vlakornament’, waarbij de gelijkwaardigheid van versiering en achtergrond wordt 
toegepast, uit de Japanse traditie, maar hij combineerde dat met Indische invloeden 
van bijvoorbeeld de batikmotieven. 
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het exotische karakter het meest in het oog 
vallend aspect is van het Colenbrander-aardewerk, of het nu ‘Perzisch’, Japans of 
Javaans van oorsprong is. Door een tijdgenoot werden zijn ontwerpen zelfs op één lijn 
geplaatst met de decoratieve uitingen van ‘primitieve’ culturen. Dit kunnen we lezen in 
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het Maandblad voor het teekenonderwijs, waarin een zekere Blasius tracht duidelijk te 
maken waarom hij zo’n grote bewondering heeft voor de sierkunst van de Dajakkers op 
het Indonesische eiland Borneo. Wat hem zo trekt, is hetgeen hij ‘ook terug vind[t] in de 
versieringskunst der Surinaamse inboorlingen, in de gebatikte Sarongs der Javanen, in 
de grillige Indische snijwerken en in de ornamenten die Coolenbrander vroeger 
schilderde op het aardewerk der Haagsche Plateelfabriek “Rosenburg”’. Onbedoeld 
wordt hiermee ook de uitzonderlijke, misschien wel zonderlinge plaats aangegeven die 
Colenbrander in de Nederlandse sierkunst van het einde van de negentiende eeuw 
inneemt. 
 
Bron: Eliëns, Titus, T.A.C. Colenbrander, (Waanders) Zwolle, 1999. 
Passage over: kaststel Dag en Nacht uit: Eliëns, Titus, Art Nouveau en Art Deco boek, 
(Waanders) Zwolle, 2003 

 
 
ORIËNTALISME EN DE MODERNE KUNST 
Na de negentiende-eeuwse, meer inhoudelijke fascinatie voor de Oriënt, werd aan het begin 
van de twintigste eeuw onder invloed van het (post-)impressionisme de kleur van de Oriënt 
een belangrijk thema. Tal van Europese kunstenaars raakten gefascineerd door het Noord-
Afrikaanse licht, dat kleuren veel feller deed verschijnen dan zij gewend waren. Het feit dat 
dit oriëntaalse, en dus exotische gebied relatief gemakkelijk bereikbaar was, maakte het tot 
een favoriet reisdoel. 
 
Matisse 
Een van bekendste moderne Franse kunstenaars die zich door de Oriënt liet inspireren was 
Henri Matisse (1869–1954), die in 1912 door Noord-Afrika reisde. Later, in 1917, vestigde hij 
zich in Nice (Zuid-Frankrijk), vooral omdat het mediterrane licht daar hem herinnerde aan zijn 
ervaringen in Noord-Afrika. Ook typisch oriëntaalse onderwerpen hebben hem langdurig 
geboeid, en vooral de odalisk keert herhaaldelijk terug in zijn oeuvre. 
 
Odalisk 
Een odalisk was oorspronkelijk een slavin of concubine in de harem van de Turkse sultan. 
Het Franse woord odalisque is afkomstig van het Turkse odalık, dat kamermeisje betekent 
(oda betekent kamer). De odalisk was in de negentiende-eeuwse westerse kunst een 
geliefde figuur voor kunstschilders. Zij schilderden graag een goed gevulde naakte vrouw, 
meestal liggend op een divan. Doorgaans kijkt de odalisk ons rechtstreeks aan. De 
erotiserende werking van deze schilderijen moge duidelijk zijn. Matisse schilderde zijn 
odalisken in zijn Zuid-Franse atelier, waar hij een oriëntaalse sfeer creëerde. 
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Matisse, Odalisques (1928) 

 
De odalisken van Matisse 
Matisse’s schilderijen van odalisken werden gemaakt tegen de achtergrond van de 
verschillende manieren waarop het Oriëntalisme zich in de Franse cultuur 
manifesteerde sinds Frankrijk in de late achttiende eeuw een koloniale macht was 
geworden. Oosterse thema’s komen her en der voor in de Franse schilderkunst van de 
hele negentiende eeuw, van Ingres’ schilderijen van esthetisch gestileerde odalisken 
en Delacroix’ verbeeldingen van scènes in Algerijnse bazaars en harems tot het 
realistische oriëntalisme-genre in de Franse salonkunst in de late negentiende eeuw. 
De schilderijen van odalisken van Matisse zijn echter niet op een genealogische en 
lineaire manier gebaseerd op deze dominante traditie binnen de Franse schilderkunst; 
ze zijn evenzeer verwant aan het oriëntalisme in de toenmalige fotografie en film en 
aan de populaire vormen daarvan in erotische ansichtkaarten en geïllustreerde 
tijdschriften. 
De zittende figuren in het schilderij Deux odalisques van 1927/1928 waren dansers in 
een balletgezelschap dat Matisse gedurende lange tijd een keur aan modellen bood. 
Hier zijn ze neergezet in standaardposes zoals men die herhaaldelijk ziet in de 
oriëntalistische schilderkunst van de negentiende eeuw, in contemporaine erotische 
foto’s, en in Matisse’s eerdere voorstellingen van vrouwenfiguren in schilderijen en 
sculpturen: De geklede odalisk houdt haar linkerarm op weelderige wijze boven haar 
hoofd; de niet-geklede ligt er nonchalant bij, leunend op een arm en met één been 
omhooggetrokken. Ze doen allebei niets, zijn naar binnen gekeerd, en communiceren 
op geen enkele manier; een horizontale streek van wit en geel scheidt hun lichamen 
formeel. De plaats waar deze modellen in het atelier poseerden was aangekleed met 
draperieën en met patronen bedrukte stoffen alsof het ging om het toneel van een 
peep show – een plaats waar vrouwelijkheid en exoticisme kon worden vertoond. De 
manier waarop deze atmosfeer in het schilderij Deux odalisques werd vertaald, doet 
volstrekt niet denken aan een authentieke oriëntaalse scène. Matisse doet het interieur 
met de barokke tapijten en vele draperieën voorkomen als een achtergrond voor een 
toneelstuk, een podium met allerhande rekwisieten. 
 
Bron: Pia Müller-Tamm, ‘Henri Matisse. Figure, Color, Space’, in: P. Müller-Tamm 
(red.), Henri Matisse: Figure, Color, Space, Ostfildern-Ruit (Hatje Cantz) 2005, pp. 35-
36,134 
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Les Marocains van Matisse 
Les Marocains werd samengesteld uit herinneringen aan de winters van 1912 en 1913 
die Matisse doorbracht in Tanger. Het schilderij is verdeeld in drie secties die zich 
zowel in hun compositie als door hun onderwerp van elkaar onderscheiden. 
Linksboven ziet men een terras of balkon met een pot vol grote blauwe bloemen in de 
hoek, daarachter een kleine moskee en, boven, het traliewerk van een pergola; 
beneden ligt een stapel van vier gele meloenen met hun grote groene bladeren op een 
stoep; en rechts zien we een half dozijn Marokkanen van wie er één op de voorgrond 
met zijn rug naar ons toe zit, terwijl de anderen, zeer schetsmatig neergezet, 
achterover leunen of hurken met hun boernoesen over hun hoofden getrokken.4 Deze 
drie groepen kan men beschrijven als composities van architectuur, stillevens en 
figuren. Het lijken drie bewegingen in een symfonie – met goedgemarkeerde 
onderbrekingen – of misschien drie koren van instrumenten binnen het orkest zelf. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Matisse, Les Marocains (1915-1916) 

De drie voornaamste groeperingen in de compositie van Les Marocains staan net zo 
los van de rest als de objecten in het veel eenvoudiger Gourds en zijn net als deze 
opgesteld rond een leeg centrum en tegen een achtergrond die voor tweederde zwart 
is, met links een derde deel in kleur – al merkte Matisse in verband met de Gourds op 
dat hij zwart gebruikte als “een kleur van licht” en niet van duisternis. Het zwart in Les 
Marocains doet inderdaad net zo oplichtend aan als het lavendelblauw. Ook hier, net 
als in de Gourds, is het lineaire perspectief bijna verdwenen omdat de kunstenaar de 
objecten als silhouetten op rij heeft gezet zoals in een Egyptisch reliëf. Hij heeft de 
vormen die verder weg staan echter wel verkleind om toch enige diepte te suggereren 
zonder daarmee de helderheid en onmiddellijke nabijheid van de beelden op te offeren. 
De zes kleuren, blauw, pleisterwit, groen, paarsroze, zwart en oker zijn zorgvuldig 
uitgebalanceerd, verweven en verdeeld over het doek. De twee sterkste, het groen en 
paarsroze, zijn niet alleen complementaire kleuren maar zijn ook op tegenovergestelde 
kanten van het doek in verticale en horizontale gebieden geplaatst. 
De analogieën en dubbelzinnigheden die de composities van Les Marocains verrijken, 
zijn zeer vernuftig. De vier grote ronde bloemen in de architectonische sectie echoën 
de vier meloenen in de stillevensectie. Deze meloenen lijken echter zozeer op de 
tulband van de zittende Marokkaan in het deel met de figuren, dat de hele stapel 
meloenen met hun bladeren wel eens werd geïnterpreteerd als Marokkanen die, in 
gebed, hun voorhoofd naar de grond buigen. Om de cirkel rond te maken zijn sommige 
figuren tegelijkertijd zo abstract in elkaar gezet dat zij analogieën suggereren met het 

                                                      

4 Boernoes: Arabische lange mantel met kap 
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architectonische deel. Aldus schiep Matisse, in één van zijn beste schilderijen, een 
polyfonie van zowel formele als representatieve analogieën. 
 
Bron: A. Barr, Matisse, His Art and His Public, London, 1951, p. 173. 
 
 

Behalve in de oriëntaalse onderwerpen en het oriëntaalse licht, was Matisse geïnteresseerd 
in de islamitische kunst. Over de grote tentoonstelling van hoogtepunten uit de oude 
moslimkunst in München in 1910 schreef Matisse: 
 

“De Oriënt geeft mij altijd openbaringen. In München ben ik opnieuw bevestigd in mijn 
onderzoekingen. De Perzische miniaturen bijvoorbeeld toonden me alle mogelijkheden 
die mijn gevoelens bieden. Deze kunst suggereert door zijn accessoires een grotere 
ruimte. Dat hielp me om een bepaalde beperktheid in het schilderen achter me te 
laten.” 
Deze intense, diepgravende verhouding was ook essentieel voor de bepaling van zijn 
artistieke werkingsgebied. Het was een van de belangrijkste drijfveren voor zijn 
beschouwingen over de noodzakelijke en toereikende voorwaarden voor de 
schilderkunst. Aan het einde van zijn leven memoreerde hij de (uiterlijk) tegenstrijdige 
aard van zijn begintijd als schilder: “Invloed van impressionisten, van neo-
impressionisten, van Cézanne en van de oosterlingen”. Deze invloed zou hij nooit 
vergeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matisse, Interieur met aubergines, 1911 

Hij was ook gecharmeerd van Japanse kunst. Deze was populair bij de Parijse 
intelligentsia en in artistieke kringen over de hele wereld, en droeg bij aan een wijziging 
van de visie die aan de basis stond van de veranderingen in de schilderkunst. Toch 
kon Matisse geen genoegen nemen met de gedeeltelijke of gehele afschaffing van het 
klassieke perspectief die daarvan het gevolg was. De Islamitische kunst bood hem 
andere perspectieven. Hij interesseerde zich voor Perzische miniaturen, maar ook voor 
toegepaste kunsten, keramiek, weefsels en vooral tapijten. Voor een gedeelte volgde 
hij de raad van Paul Gauguin op, die schreef: “O schilders, als jullie kleurentechniek 
willen beheersen, bestudeer dan de tapijten. Alle wetenschap is erin te vinden, maar 
wie weet is het boek wel verzegeld en kunnen jullie het niet lezen. […] Over de kleur 
die zo door zijn eigen schoonheid wordt bepaald en die niet duidelijk is bij het 
omschrijven van zaken die men in de natuur onderscheidt.” Matisse volgde het advies 
op en veranderde zijn achtergronden in betekenisvolle vlakken. Deze vormden een 
wezenlijk onderdeel van zijn denken over schilderkunst. Een mooie illustratie hiervan is 
Interieur met aubergines (1911) waarbij het hele doek wordt ingenomen door het motief 
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van vijf bladeren en de slingers van planten. De stilering, de herhaling, de verzadiging 
van het oppervlak, de meetkunde van de figuratieve of abstracte motieven, de lineaire 
combinaties die de elementen van het motief aanvullen, het weglaten van grenzen 
tussen de genres, tussen de grote kunst en de toegepaste kunsten, dit alles droeg bij 
tot de subtiele revolutie die Matisse ondernam in de marge van het voor hem 
onbevredigende fauvisme. In het algemeen gesproken ging het hem hierbij om het 
westers maken van de principes die hij aan de oosterse kunsten ontleende en niet om 
het oriëntaliseren van de Oriënt als een soort mythe. 
 
Bron: Gérard-Georges Lemaire, Oriëntalisme, Het beeld van het morgenland in de 
schilderkunst, Könemann, 2006, pp.295-296 

 
 
Paul Klee en August Macke 
Behalve Matisse waren er nog veel meer moderne schilders die zich door de Oriënt lieten 
inspireren, zoals Paul Klee (1879-1940) en August Macke (1887-1914), die in 1914 
gezamenlijk een reis naar Tunesië maakten. Macke zou datzelfde jaar nog sneuvelen aan 
het front (WO I). 
 

Drie schilders in Tunis 
Vanaf 1910 gebruikte August Macke af en toe oriëntaalse onderwerpen in zijn 
aquarellen. Door zijn bezoek aan de tentoonstelling van ‘Meesterwerken van de 
Moslimkunst’ in München [1910] werd zijn belangstelling nog intenser. Toen Paul Klee 
uiteindelijk zijn jeugdvriend Louis Moilliet had overgehaald om met hem in Noord-Afrika 
de geavanceerde theorieën over het licht van Robert Delaunay te verifiëren, kwamen 
ze Macke tegen in Hilterfingen, aan het Thunmeer. Ze vroegen hem om met hen mee 
te gaan. Klee verwachtte van dit uitstapje vooral een serieuze, nauwkeurige studie en 
gemeenschappelijk werk, waarbij iedereen “het werk van de anderen moest 
stimuleren”, Macke ongetwijfeld een beetje meer dan zijn kameraden. Ter gelegenheid 
van Kerstmis 1913 stelden de drie kunstenaars hun reisplannen bij. 
Begin april 1914 vertrok August Macke als eerste. Tijdens het wachten op zijn 
reismakkers woonde hij in Marseille een stierengevecht bij, waarvan hij zeer onder de 
indruk was (hij maakte er zelfs een tekening van). Ze scheepten zich in op de 
Carthago. In Tunis logeerden Klee en zijn vriend bij een kennis van Moilliet, dokter 
Jaeggi, en had Macke een kamer in het Grand Hotel de France. Dankzij het dagboek 
dat Paul Klee bijhield, kunnen we nauwkeurig volgen wat deze drie mannen gedurende 
hun korte verblijf deden. Op woensdag 8 april bezochten ze samen de Arabische wijk, 
met hun aquarelleerspullen bij zich. De volgende dag gingen ze naar de haven van 
Tunis, waar Macke een eerste aquarel maakte. 
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Klee, aquarel gemaakt in st Germain, Tunis 
(1914) 

  
 Macke, aquarel  gemaakt in st Germain, 

Tunis (1914)  
 

Op vrijdag werden ze uitgenodigd om enige dagen in Saint-Germain door te brengen, 
in het buitenhuis van de dokter. De vrienden maakten hier gebruik van om te werken. 
Klee schreef hierover: “Enige aquarellen op het strand en vanaf het balkon. Die van het 
strand is nog té Europees. […] Op de aquarel vanaf het balkon legde ik voor het eerst 
Afrika vast.” Macke raakte in ware vervoering. Net als Klee raakte hij in de ban van dit 
werelddeel, waarvan hij de verraderlijke kracht langzamerhand begon te voelen: 
“Midden in het Afrikaanse landschap tekenen en schrijven we; Klee maakt aquarellen. 
Vanochtend heb ik in de stad rondgelopen en heb ik gewerkt. […] Je hoeft je hoofd 
maar om te draaien en je vindt duizenden motieven. Ik heb vandaag al 50 schetsen 
gemaakt. Gisteren 25. Ik ben gegrepen door een bezetenheid om te scheppen zoals ik 
dat nog nooit heb gehad. Het Afrikaanse landschap is nog mooier dan de Provence. 
Dat had ik toch nooit kunnen denken. Op 200 passen hiervandaan is een 
Bedoeϊenenkamp, met zwarte tenten, en ezels en kamelen etc. die bij ons 
rondlopen…”. 
 
Bron: Gérard-Georges Lemaire, Oriëntalisme: Het beeld van het morgenland in de 
schilderkunst, Konigswinter (Köneman) 2000, p.308 
 
 
Notities uit het dagboek van Paul Klee 
Dinsdag 7 april [1914]. ‘s Middags verschijnt de Afrikaanse kust. Later wordt de eerste 
Arabische stad duidelijk herkenbaar. Sidi-Bou-Said, een bergkam, waarop streng 
ritmisch witte huizenvormen groeien. Een sprookje dat werkelijkheid wordt, alleen nog 
niet binnen handbereik, maar ver, tamelijk ver en toch heel duidelijk. [...] De zon heeft 
een duistere kracht. De kleurige scherpte aan land is veelbelovend. Macke voelt het 
ook. We weten allebei dat we hier goed zullen kunnen werken. [...] 
Donderdag 16 april. [...] Ik ben gegrepen door de kleur. Ik hoef niet meer naar haar te 
zoeken. Zij heeft me voor altijd te pakken, dat weet ik zeker. Dat is het nut van deze 
gelukkige uren: ik en de kleur zijn één geworden. Ik ben schilder. 
 
Bron: Paul Klee, Tagebücher 1898-1918 (Felix Klee, red.), Keulen (DuMont 
Schauberg) 1957, p. 296, 300 en 307-308 

 
Afbeeldingen zijn per context voor deze publicatie bij elkaar geplaatst in de weblog 
http://www.watvanverkomt-2010.blogspot.com/. 
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Generieke teksten – Het Verre Oosten 
 
Eeuwenlang waren Oost en West van elkaar gescheiden door een maanden, zelfs jaren 
durende reis. Tot het begin van de ontdekkingsreizen (per schip) zijn er maar weinig gevallen 
bekend die deze reis met succes hebben volbracht. Het meest bekende voorbeeld uit de 
oudheid is Alexander de Grote, die het in de vierde eeuw voor onze jaartelling tot India 
bracht. De bekendste middeleeuwer die de reis ondernam was de Venetiaanse koopman 
Marco Polo (1254-1324) die in de dertiende eeuw naar het Verre Oosten reisde en zeventien 
jaar Kublai, de Grote Khan, diende. Zijn reisverslag werd dikwijls voorzien van illustraties die 
wel op de tekst, maar niet op betrouwbare visuele bronnen waren gebaseerd. Het gevolg: 
een eerder fantastisch, dan realistisch beeld van het Verre Oosten. 
In 1869 werd het Suez-kanaal geopend en hiermee werd de reis naar het Verre Oosten 
vrijwel gehalveerd. De opkomst van de stoomscheepvaart maakte de reis bovendien nog 
sneller en nog betrouwbaarder. Het Westen en het Verre Oosten lagen opeens veel dichter 
bij elkaar, leek het. 
Het Verre Oosten wordt gebruikt als overkoepelende term voor de gebieden Oost-Azië, Zuid-
Azië en Zuidoost-Azië. Hoewel deze gebieden veel verschillende landen bevatten, zal het 
accent op Japan worden gelegd. 
Japan en zijn geschiedenis kenmerken zich door een ‘naar binnen gekeerd zijn’. Lang heeft 
Japan weinig aandacht gehad voor andere culturen dan de eigen. Sterker nog, de grenzen 
van Japan zijn eeuwenlang hermetisch gesloten geweest. Dit heeft ertoe geleid dat de eigen 
cultuur en tradities lang bewaard zijn gebleven. De combinatie van het hermetische karakter 
tezamen met de bijzondere tradities maakt Japan voor de buitenwereld extra aantrekkelijk. 
Op 19 april 1600 landde het schip De Liefde met nog maar 25 man aan boord voor de kust 
van Japan. Sindsdien hebben de Nederlanders steeds (handels)betrekkingen met Japan 
onderhouden, ook in de periode dat Japan zichzelf helemaal had afgesloten van de rest van 
de wereld. Vanaf 1641 had de VOC een post op het kunstmatige eilandje Deshima voor de 
kust van Nagasaki en was daarmee de enige buitenlandse mogendheid die mocht handelen 
met de Japanners. Hoewel de Portugezen veel eerder dan de Nederlanders voet op Japanse 
bodem hadden gezet, was de shogun benauwd geworden voor de sterke zendingsdrang van 
de Portugezen (Jezuïten). Hij had de christenen vervolgd en het land voor de buitenlanders 
gesloten. Omdat het de Nederlanders uitsluitend om de handel te doen was geweest, 
hadden zij toestemming gekregen om – naast de Chinezen – als enige westerlingen de in- 
en uitvoer van Japan te verzorgen. Hierdoor waren de Nederlanders voor de Japanners het 
enige doorgeefluik voor kennis en wetenschap uit het Westen. 
De culturele uitwisseling tussen de westerse wereld en het Verre Oosten wordt uitgebreid 
behandeld door de Duitser Sigfrid Wichmann in zijn boek Japonisme, The Japanese 
influence on Western art since 1858, uit 1981. Hierin toont hij aan de hand van vele 
voorbeelden de beïnvloeding van de westerse kunsten door de Japanse kunst en cultuur 
(schilder- en tekenkunst, toegepaste kunst en architectuur). Als inleiding op het boek schrijft 
hij een historisch overzicht van deze uitwisseling: 
 

A taste for the art of the Far East, with its combination of artistic quality and traditions of 
craftsmanship, became increasingly prevalent in Europe from the late Baroque period 
onwards. As early as the sixteenth century objects of Far Eastern origin, made of jade 
and semi-precious stones, were already in demand among European collectors. By the 
end of the seventeenth and throughout the eighteenth century, the imitation of Asian 
lacquerware, often to high technical standards, was common in Europe. In Holland and 
England the passion of the middle classes for collecting centred on Chinese porcelain 
and ceramics, and royalty and the nobility boasted sumptuous porcelain cabinets. 
 
Bron: Siegfried Wichmann, Japonismus. Ostasien-Europa. Begegnungen in der Kunst 
des 19. und 20. Jahrhunderts, 1980, p. 8 

 
In de negentiende eeuw ontstond er onder leiding van Frankrijk een ware manie rondom 
alles wat Japans was. Japanse kunstnijverheid vierde triomfen op de tentoonstellingen in 
London (1862) en Parijs (1876, 1878, 1889). Met beschrijvingen in catalogi van de Japanse 

Generieke en specifieke teksten centraal examen vwo tekenen, handvaardigheid, en textiele vormgeving 2010 34



bijdragen aan Franse tentoonstellingen alleen al zijn boekenkasten te vullen. Ontelbare 
schilderijen van vrouwen in kimono’s, vervaardigd aan het einde van de negentiende eeuw, 
staan symbool voor een Japancultus die ook zichtbaar werd in talloze romans, opera’s en 
toneelstukken. 
 

The establishment of tea shops contributed to public knowledge of Far Eastern ways 
and was yet another manifestation of the general trend of the times. It became de 
rigueur for every Parisian store to have Japanese (but also Chinese) departments. 
Toulouse-Lautrec valued Japanese hanging scrolls (kakemono) as highly as he did 
Japanese netsuke (small carved figures used as stoppers). Maurice Joyant describes 
his studio as containing ‘an extraordinary number of Japanese objets d'art, kakemono 
and netsuki'. And the Dutch Art Nouveau artist Jan Toorop wrote: ‘The East is the 
foundation of my work! This ... [was] my first contact with beauty.' 
 
Bron: Siegfried Wichmann, Japonismus. Ostasien-Europa. Begegnungen in der Kunst 
des 19. und 20. Jahrhunderts, 1980, p. 9 

 
Wichmann geeft in zijn boek voor de verschillende disciplines van de kunst aan waar de 
‘waarde’ van de Japanse kunst voor westerse kunstenaars lag. Deze waardering verschoof 
door de jaren heen. Kenmerkend voor deze waardering is dat westerse kunstenaars, 
architecten en ontwerpers al gauw trachtten de wezenlijke elementen van deze vreemde 
culturen zich eigen te maken. Hieronder volgt Wichmanns beschrijving van de Japanse 
invloed op de schilderkunst van het Westen in het laatste kwart van de negentiende eeuw. 
 

The enormous swing away from the imitative and photographic and towards the 
decorative as a valid artistic means, was probably the greatest gain attributable to the 
impact of Far Eastern art. The abandonment of the dark modelling and sombre tonal 
values of academic painting in favour of a light with no shadows gave European artists 
a new relationship to reality. The acceptance in the West, from the Renaissance 
onwards, of central perspective with a fixed viewpoint and a vanishing point had 
created a gap between Western and Eastern concepts of space, but this now began to 
close again, as the example of Eastern art showed that the Western illusion of 
perspectival depth need play no part in pictorial composition. Japonisme provided some 
of the central concepts of twentieth-century modernism, for it introduced new and 
astonishing angles of vision – from below, from above – and the separation of planes 
by a strong diagonal, combined with the framing function of truncated foreground 
shapes. The tall, narrow formats of Japanese hanging scrolls and ‘pillar pictures’ 
suggested new ways of organizing the picture plane with objects cutting across the field 
of vision, apparently quite arbitrarily, yet subject to a scrupulous compositional order. 
This crossing of the boundaries of pictorial perception revolutionized the Impressionists’ 
composition and made it boundless.The French Impressionists experimented with the 
tall narrow format; but it was in certain areas of Art Nouveau that it came to constitute 
the very nature of the painting. Instead of the Impressionist illusion of depth the 
composition is stacked in a series of layers and levels, towards the top edge of the 
picture. Height signifies space as well, and space – perspectival space at least – is an 
illusion. By stacking objects upwards in tall compositions under the influence of Far 
Eastern models, European painters introduced a clarifying element which either brings 
all the forms forwards to the surface of the picture plane or momentarily allows them to 
float in an ‘unspatial space’, a foil which can be sensed as extending in all directions 
(floating space). 
[…] 
Of course it was as individuals that European artists made their choice of these 
methods under the impact of Japanese art, yet there was an element of group choice 
too. The discovery of certain of the methods of Far Eastern art, in particular such as 
were employed in the Japanese colour woodcut, was made jointly. Groups then 
formed, their members united by a common use of specific Japanese techniques and 
artistic devices. The close relationship in these respects between the first generation of 

Generieke en specifieke teksten centraal examen vwo tekenen, handvaardigheid, en textiele vormgeving 2010 35



Impressionists, the Pont-Aven School, the Nabis, the Belgian Symbolists and others is 
proof enough. If not every artist adopted all the new models, each made his or her 
individual choices with the backing of a particular group, and the analogies that they 
developed from their choices were similarly related. 
 
Bron: Siegfried Wichmann, Japonismus. Ostasien-Europa. Begegnungen in der Kunst 
des 19. und 20. Jahrhunderts, 1980, p. 10-p. 11 

 
 

Over de wisselwerking tussen Japan en het Westen op het gebied van architectuur geeft 
Penny Sparke een uiteenzetting in haar boek Japanese Design, uit 1987. 
 

In de periode na 1870 onderging Japan een krachtige modernisering en bovenal een 
bijna aan fanatisme grenzende ‘verwesterlijking’. westerse kleding en interieurs werden 
ingevoerd. Ze waren, zoals Yoshida Mitsukuni het uitdrukte, ‘symbolen van 
vooruitgang’. Het werd vanzelfsprekend dat hoe hoger iemand op de maatschappelijke 
ladder stond, des te vaker hij westerse kleding droeg en op een stoel aan een hoge 
tafel zat, karakteristiek voor de westerse levensstijl. Een Britse architect kreeg opdracht 
een gebouw in Tokio te ontwerpen dat ‘Rokumeikan’ genoemd werd en dienst deed als 
centrum voor sociale bijeenkomsten van Japanse en buitenlandse diplomaten. Men 
beweert dat Japanse dames, gekleed in queue de Paris, hier onderricht werden in de 
Europese kookkunst. 
De verhouding met de westerse machten was echter ambivalent. Terwijl Japan 
enerzijds voor handelsdoeleinden Britse, Franse en Duitse bondgenoten nodig had, 
wilde het anderzijds niet gezien worden als een soort subkolonie. Hoofdzakelijk uit 
zelfverdediging en in een poging zich tot een even sterke macht als deze 
geïndustrialiseerde landen te ontwikkelen; besteedde Japan een groot deel van zijn 
nieuwe rijkdom aan de opbouw van een leger en vloot. Er heerste in die jaren een sterk 
gevoel van nationalisme, gelijk aan dat van vele Europese landen. 
 
Bron: Penny Sparke, Japanese Design, London 1987, p. 28 

 
 
Vervolgens gaat Sparke in op de invloed van de Japanse cultuur op westerse 
modernistische architecten als de Amerikaan Frank Lloyd Wright, de Duitse architect Bruno 
Taut en de Franse architect Le Corbusier. Sparke schrijft hierover: 
 

Wright begon Japanse prenten te verzamelen en reisde daartoe in 1906 naar Japan. 
Tijdens dat bezoek vermeerderde hij zijn kennis van traditionele Japanse. architectuur 
en toegepaste kunst en raakte hij ervan overtuigd dat ‘Japanse kunst aardser was en 
dichter stond bij de essentiële omstandigheden van leven en werk en daarom 
moderner dan enige levende of dode Europese beschaving was’. 
Deze gedachte bracht hem ertoe een theorie te ontwikkelen over moderne architectuur, 
gefundeerd op een aantal door Japan geïnspireerde grondslagen. Deze behelsden 
onder meer het centrale geloof in het ‘weglaten van het onbetekenende’, het belang 
van horizontale lijnen, de relatie van een gebouw met zijn natuurlijke omgeving, de 
standaardisatietheorie – afgeleid van de tatami-mat – de flexibiliteit van de ruimten 
binnen het gebouw: en het belang van een ritueel centrum in de woning. (Dit laatste 
werd door Wright vertaald in de open haard in zijn prairiehuizen.) Deze en nog andere 
grondregels werden fundamentele wetten voor een groot deel van de architectuur van 
de modernistische beweging. 
In 1914 toen hij Robie House (1902) en Taliesin (1909) gebouwd had – uitstekende 
voorbeelden van zijn interpretatie van Japanse principes – keerde Wright terug naar 
Tokio voor de bouw van het Imperial Hotel, dat als basis moest gaan dienen voor 
westerse bezoekers van Japan en voor Japanse zakenmensen. Hij voerde deze 
moeilijke opdracht uit door een aantal wezenlijk Japanse ideeën, zoals het accent op 
horizontale lijnen, op zijn eigen manier te interpreteren. 
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Door zo sterk van Japanse inspiratiebronnen afhankelijk te zijn, ontwikkelde Wright een 
‘organische’ in plaats van een ‘mechanistische’’ metafoor als basis voor zijn theorie 
over architecturaal functionalisme. Vele Amerikaanse voorstanders van de Modern 
Movement, onder wie de gebroeders Greene en later Richard Neutra, deelden deze 
opvatting. Terwijl in Europa de machine een veel duidelijker bron van invloed was, zijn 
ongetwijfeld vele op Japan geïnspireerde stijlkenmerken die Wright ontwikkelde, 
overgenomen en opnieuw gebruikt door de architecten van de internationale stijl in de 
jaren twintig en dertig. Het ‘weglaten van het onbetekenende’, het vasthouden aan een 
standaardmaat, de relatie tussen binnen- en buitenruimte en het idee dat de architect 
verantwoordelijk moet zijn voor het gehele interieur en niet alleen voor de buitenkant, 
werden de fundamentele elementen in de architectuur van de modernistische 
beweging. 
Een geweldige kans voor de westers georiënteerde architecten deed zich voor na de 
Kanto-aardbeving in 1923, waarbij Tokio en Yokohama grotendeels verwoest werden 
en de weg openlag voor een welhaast totale wederopbouw van die steden. In 1926 
ontstond er een Japanse Secessie-groep. Een aantal nieuwe gebouwen, waaronder 
het door Yamada gebouwde hoofdkantoor van de posterijen in Tokio in 1926 en het 
hoofdpostkantoor van Tetsuro Yoshida in 1931, toonde een duidelijke Japanse 
assimilatie van de internationale stijl. De komst van de Tsjechische Amerikaan Antonin 
Raymond in 1919 voor de bouw aan Wright’s Imperial Hotel en zijn besluit om te blijven 
en te werken als architect in de ‘internationale stijl’ betekenden een stimulans voor de 
Japanse beweging. Van even groot belang waren de ervaringen van jonge Japanse 
architecten en ontwerpers die naar Europa waren gereisd om te studeren bij het 
Bauhaus in Dessau of, zoals Junzo Sakakura en Kunio Mayekawa, te werken met Le 
Corbusier in Parijs. 
In 1933 werd de Duitse architect Bruno Taut door het Japanse architectengenootschap 
uitgenodigd. Taut had met een gebouw in de internationale stijl een architectonische 
bijdrage geleverd aan de Weissenhof Siedlung in 1927, maar hij was er tevens van 
overtuigd dat de grondslagen van de architectuur uit het Verre Oosten een richtlijn 
moesten vormen voor westerse architecten. Taut was gevraagd als adviseur voor het 
Industriële Kunst Instituut, dat in 1928 in Japan was opgericht. Zijn opdracht was nu om 
Japan te adviseren hoe het de kern van tradities in het internationale modernisme kon 
integreren. Taut bleef drie jaar in Japan en produceerde een grote hoeveelheid 
geschriften over wat hij zag als de belangrijke invloed van Japans tradities op de 
moderne wereld. 
De eerste aanduiding dat Japan erin was geslaagd een bevredigende weg tussen Oost 
en West te vinden bij het zoeken naar een eigen versie van de internationale stijl, gaf 
de Wereldtentoonstelling van 1937 in Parijs, waarvoor Sakakura het Japanse paviljoen 
had ontworpen. Het diende in hoofdzaak als achtergrond voor nationalistische 
propaganda, die het Westen het niveau en de omvang van de Japanse 
productiecapaciteit moest tonen. Het paviljoen zelf was een modern gebouw, zowel 
qua constructie als qua uiterlijk, en bestond uit twee verdiepingen verbonden door een 
zwevende opgang. Toch waren vele kenmerken duidelijk afgeleid van de traditionele 
Japanse architectuur, zoals de open opzet, het gebruik van natuurlijke materialen, de 
relatie tussen het gebouw en de tuin en de theekamer. Het was duidelijk de bedoeling 
te laten zien hoezeer de van Le Corbusier afgeleide modernistische architectuur 
berustte op fundamenteel Japanse principes. Binnen het gebouw werd de band tussen 
oud en nieuw benadrukt door een reeks traditionele huishoudelijke voorwerpen – 
ceramiek, tapijten en meubelen – en voorbeelden van decoratieve kunst in porselein, 
lakwerk en weefsels. 
 
Bron: Penny Sparke, Japanese Design, London 1987, p. 29-p. 33 

 
 

Sparke vervolgt met een stuk waarin ze beschrijft hoe de Japanse architectuur zich na de 
Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. Daarin legt ze vooral de nadruk op het invloedrijke 
werk van de Japanse architecten Kenzo Tange, Tadao Ando en Kisho Kurokawa. 
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Op het gebied van de architectuur, meer dan op enig ander terrein van vormgeving, 
kenmerkte de naoorlogse periode in Japan zich door de herwaardering van eigen 
tradities. Na de Tweede Wereldoorlog nam Japan, afhankelijk van het Westen, vele 
van de oorspronkelijk eigen denkbeelden over, die door Europese en Amerikaanse 
adepten van het modernisme waren bewonderd, besproken en gekopieerd. Dit proces 
van wederzijdse beïnvloeding bracht echter vervormingen en veranderingen met zich 
mee, waardoor moderne architectuur een bijna hybridisch fenomeen in het land werd. 
Vele elementen van de westerse architectuur, zoals het gebruik van beton en de 
constructie van middel- en later superhoge bouwwerken, versluierden de 
eigenschappen van de traditionele Japanse architectuur, waaruit westerse pioniers als 
Frank Lloyd Wright en Bruno Taut zoveel inspiratie hadden geput. 
Ondanks hun afhankelijkheid van het Westen wilden de japanse architecten die in de 
energieke naoorlogse jaren van wederopbouw bekendheid verwierven, hun banden 
met hun eigen culturele verleden niet verliezen. In de betonnen steden die op de 
puinhopen werden opgebouwd, wezen toch veel tekenen op de voortzetting van de 
traditie. Het gebruik van pilaren, de traditionele bouwmaterialen, de structuur en 
flexibiliteit van interieurs en kleine constructiedetails in sommige van de nieuwe 
gebouwen gaven blijk van een soort nationaal bewustzijn. 
Kenzo Tange, die dikwijls de vader van de moderne Japanse architectuur wordt 
genoemd, nam echter vroeg de vormentaal – andere ideeën, zoals het gebruik van 
beton – over van Le Corbusiers expressieve en organische projecten als de Unités 
d'Habitation in Marseille en Chandigarh in India. Tegelijkertijd ontwikkelde hij een 
synthese van westerse en oosterse ideeën, die tot uitdrukking kwam in een grote reeks 
ontwerpen die alle andere Japanse architectonische prestaties van de jaren vijftig en 
zestig in de schaduw stelde. 
De ontwerpen van Tange lieten voor het eerst zien dat een Japanse architect vol 
zelfvertrouwen zijn eigen vormentaal kon uitwerken met inachtneming van de 
verworvenheden van de westerse modernistische beweging. Ze maakten grote indruk 
op een groep jonge Japanse architecten, gewoonlijk aangeduid als de ‘metabolisten’, 
die de soepele organische fantasieën op het gebied van stadsontwikkeling van de 
Britse groep Archigram in de jaren zestig op Japans grondgebied realiseerden. De 
opkomst van de metabolisten, onder wie Kiyonari Kikutake en Kisho Kurokawa, viel 
samen met de groei van het Japanse zakenleven. In hun werk kwamen de aspiraties 
van de Japanse maatschappij in de jaren zestig naar voren. De mechanistische 
metafoor van het modernisme werd verworpen en vervangen door een organisch-
biologische waaraan Frank Lloyd Wright onder Japanse invloed de voorkeur had 
gegeven. Deze architecten concentreerden hun inspanningen binnen een 
alomvattende nieuwe visie op stedenbouw en toonden deze in projecten als ‘Stad 
boven de zee’ van Kikutake en de ‘Helix-stad’ van Kurokawa. De vruchten en beloften 
van technologische vooruitgang waren geïntegreerd in hun werk, dat een optimistische 
visie uitstraalde van een nieuw geürbaniseerd Japan. Toch bleven de traditionele 
vormen verschijnen zoals in de daken van Kikutake’s ‘Tokoen Hotel’ en in de op 
theeceremoniekamers lijkende kleine ruimten in de ‘Capsule-toren van Nagakin’ van 
Kurokawa. 
[…] 
Eind zeventig, begin tachtig was Japan getuige van een ‘new wave’ in de architectuur. 
Een tentoonstelling met diezelfde naam reisde eind zeventig rond in de Verenigde 
Staten. Uit de tentoongestelde tekeningen, foto’s en plattegronden bleek dat veel jonge 
architecten worstelden met de problemen die voortkwamen uit de traditionele erfenis, 
die van de modernistische beweging. Het modernisme, zoals dat in Europa gestalte 
had gekregen, bleef in Japan doorwerken als een van de belangrijkste invloeden op de 
hedendaagse architectuur. Het voortborduren op deze modernistische ondergrond met 
inheemse en westerse stijlelementen, bleek een kenmerkend en sterk punt van de 
Japanse architectuur. 
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Avant-garde-activiteiten en commerciële realiteitszin gingen samen in het werk van de 
nieuwe Japanse ontwerpers. Er werd ambitieus doorgebouwd. Hoge kantoorgebouwen 
– hotels, banken en kantoren – weerspiegelden de bloei van de kapitalistische 
economie; vele ervan werden ontworpen door grote architectenbureaus, zoals de 
Nikkon Sekkeigroep. Een aantal jonge architecten keerde terug naar de vormentaal die 
de vroege modernisten had geïnspireerd: het Japanse huis. Zoals Chris Fawcett het 
omschreef: “De postmetabolisten waren vastbesloten om in het Japanse verleden te 
zoeken naar een zuiverder voorbeeld van wat werkelijk Japans genoemd kon worden. 
Terwijl ze zich concentreerden op kleine, afzonderlijke woningen, zagen ze dat daarin 
toch de formele procedures van grootschalige metabolistische projecten konden 
worden toegepast, zij het in een meerduidige en meer literaire richting, ter bevestiging 
van het architectonische gebaar als eigenzinnig doch noodzakelijk middel om ruimte te 
definiëren.” 
Als vele van zijn voorgangers heeft Ando traditioneel Japanse architectonische 
kenmerken in zijn bouwsels verwerkt. Dit is geen hang naar nostalgie, maar hij gebruikt 
de traditie om het strenge laat-modernisme van zijn zeer gestileerde structuren te 
benadrukken. Het gebruik van muren van gewapend beton onderstreept deze band 
met het Europese modernisme. De grote nadruk ligt evenwel op de typisch Japanse 
interactie van zijn gebouwen met hun ligging, de relatie met wind, regen en andere 
elementen, en de wisselwerking met het natuurlijke licht. Zijn minimalisme heeft veel te 
danken aan Le Corbusier, alsook aan de traditionele Japanse architectuur. Eén project, 
een groep woningen tegen de Rokkoheuvels gebouwd uit 1983, is duidelijk 
geïnspireerd op het ‘Roq en Rob’-project van Le Corbusier uit 1946. De soberheid van 
Ando’s constructies en van die van zijn tijdgenoten kan worden gezien als een reactie 
op de chaos in moderne Japanse steden. Die soberheid is het gevolg van het streven 
naar visuele orde, die in jaren van welvaart verloren was gegaan, en naar de terugkeer 
naar een vorm van spiritualiteit. 
Midden jaren tachtig zijn er binnen de hedendaagse Japanse architectuur twee 
tegengestelde richtingen zichtbaar geworden. Aan de ene kant het postmodernisme, 
beschreven door Charles Jencks en aanwezig in vele gebouwen, waarin symbolisme 
en eclecticisme belangrijk zijn en die een vertrouwd beeld zijn geworden in het 
architecturale decor van Japan. Tegelijkertijd is er een veel strenger purisme naar 
voren gekomen dat de versiering die met de postmodernistische beweging 
geassocieerd wordt, verwerpt. In 1986 schreef Ando: “In mijn ogen is het 
postmodernisme alleen maar oude wijn in oude zakken, voorzien van wat nostalgische 
versieringen. Ik geloof niet dat het een fundamentele oplossing biedt.” 
Eind zeventig bijvoorbeeld bouwde Tadao Ando een aantal kleinschalige woonwijken 
waarin hij een oplossing probeerde te vinden voor de problemen waarmee vele 
architecten van zijn generatie bezig waren. Hij keerde terug maar de natuur en maakte 
gebruik van traditionele Japanse uitgangspunten, zoals de wind en de omgeving. 
Hoewel hij, evenals Isozaki, een tegenstander was van consumptiegerichtheid, werden 
toch verschillende van zijn huizen gebouwd voor leidende figuren in de bloeiende 
Japanse mode-industrie. De klandizie uit deze kringen vormde een belangrijk aspect 
van veel architectuur en binnenhuiskunst in de jaren tachtig. Vooral de ontwerpen voor 
winkelinterieurs laten zien hoe avant-garde-ideeën door vooruitstrevende cliënten in het 
alledaagse leven werden geïntegreerd. Dit in tegenstelling tot vele andere landen waar 
de avant-garde als een soort utopisch idealisme aan de periferie blijft. 
Dit contrast vormt op zichzelf gedeeltelijk een weerspiegeling van de schizofrenie of het 
pluralisme dat besloten ligt in het hart van de Japanse samenleving. Charles Jencks 
heeft geschreven dat ‘Japan, met zijn sterke traditie van boeddhistisch pluralisme, geen 
enkele moeite heeft met verstrengelde tegenstellingen. Hun dagelijks leven is 
gebaseerd op het accepteren van uitersten: westerse kleding naast de kimono, 
westerse sociale ideeën naast een traditionele maatschappij. In het licht van deze 
analyse kunnen de wezenlijke tegenstellingen binnen de moderne Japanse architectuur 
– het voortdurend overnemen van westerse ideeën, naast het zoeken naar een 
voortzetting van de eigen tradities, het aannemen en verwerpen van symbolisme en 
ornamentiek – gezien worden als een wezenlijke kracht en niet als een probleem dat 
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moet worden opgelost. Naast de grote hoeveelheid opdrachten heeft dit de naoorlogse 
Japanse architectuur een voorsprong gegeven op het meer eenzijdige buitenland. 
 
Bron: Penny Sparke, Japanese Design, London 1987, p. 80-p. 93

Generieke en specifieke teksten centraal examen vwo tekenen, handvaardigheid, en textiele vormgeving 2010 40



Specifieke teksten – Het Verre Oosten 
 
De houding van Japan ten opzichte van de westerse cultuur kreeg na de Tweede 
Wereldoorlog een nieuwe dimensie. Simpel gezegd stelde de capitulatie Japanse 
kunstenaars voor de keuze om het westen af te wijzen of te omarmen. Zij kozen vooral voor 
contact, waardoor het in de volgende decennia tot een vruchtbare uitwisseling van ideeën 
kwam. In onderstaande teksten komen diverse Japanse en Europese kunstenaars en 
bewegingen aan bod die, al dan niet bewust, grote verwantschap met elkaar vertonen. 
Allereerst worden de Japanse en de Europese Zero-bewegingen en daarna de Japanse 
Gutai-groep (die voortkwam uit de Japanse Zero) besproken. Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan twee westerse kunstenaars met een grote belangstelling voor verschillende 
aspecten van de Japanse cultuur: de Amerikaan Mark Tobey en de Fransman Yves Klein. 
 
ZERO 
Japanse kunstenaars werkten vaak samen in los georganiseerde kunstenaarsgroepen. De 
eerste, Zero-kai (Zero-groep), werd begin jaren vijftig opgericht vanuit het idee dat alle kunst 
bij nul begint en ging later over in de Gutai-groep. In Europa bestond, aanvankelijk los van 
de Japanse groep, in de jaren vijftig en zestig ook een beweging onder de naam ‘Zero’, die, 
althans in het geval van de Duitse Zero-groep rond Heinz Mack en Otto Piene, moest 
herinneren aan het aftellen voor een raketlancering. Deze groep onderhield veel 
internationale contacten, bijvoorbeeld met de Italiaan Lucio Fontana, de Fransman Yves 
Klein en de Zwitser Jean Tinguely (bekend om zijn kinetische kunstobjecten). De 
Nederlandse tegenhanger van Zero was de Nul-groep. 
Zero-kunstenaars streefden naar een nieuwe harmonie in de verhouding tussen mens en 
natuur en tussen kunst en techniek. Zij vermeden tekenen van individualiteit in hun werk. 
Kenmerken van Zero-kunst zijn, vooral in Japan, onder meer de actieve, soms bijna 
agressieve manier waarop zij kunst maakten, en in Europa het gebruik van licht, beweging 
en monochrome schilderkunst. Met behulp van spijkers, reliëf en geribbelde oppervlakken 
spelen vooral de Duitse Zero-kunstenaars een spel met licht en schaduw waardoor de grens 
tussen schilder- en beeldhouwkunst vervaagde. Het in kunst oproepen van ideeën van 
oneindigheid en spiritualiteit was voor Zero minstens zo belangrijk als het materiële 
kunstobject. 
 
 
Zero, een overzichtstentoonstelling 
Onderstaande recensie van een grote overzichtstentoonstelling in Düsseldorf van de 
verschillende Zero-groeperingen uit Japan en Europa, geeft enkele voorbeelden van werken 
van Zero-kunstenaars en belicht tevens de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de 
beweging. 

 
De kunstenaars van Zero wilden in de jaren vijftig met hun optimisme de oorlog doen 
vergeten. Een halve eeuw later ziet hun werk er nog verbazingwekkend actueel uit. 
Het Museum Kunst Palast wijdt een grote tentoonstelling aan de internationale Zero-
beweging uit de jaren vijftig en zestig. Meer dan 250 werken van 48 Europese en 
Japanse kunstenaars zijn in Düsseldorf bijeengebracht: schilderijen, plastieken, 
objecten, installaties en environments. Van enkele kunstenaars zijn grote groepen 
werken te zien, zoals van de drie Duitse Zero-kunstenaars Heinz Mack, Otto Piene en 
Günther Uecker, en van Yves Klein, Lucio Fontana, Enrico Castellani en de Japanner 
Kazuo Shiraga. Een aantal tijdelijke kunstwerken is voor de tentoonstelling 
gereconstrueerd. Zo maakte de inmiddels 84-jarige Motonaga zijn Waterwerk 
oorspronkelijk in 1956 voor een tentoonstelling in de open lucht van de Japanse Gutai-
groep, in Ashiya (Japan). 
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Motonaga, Water (oorspronkelijk ontwerp 1956) 

Het is voor het eerst na lange tijd dat de Zerokunst op zo’n grote schaal wordt getoond. 
Hoe is het om deze ‘typische jaren zestig-kunst’, zoals Zero de geschiedenis in is 
gegaan, weer terug te zien? In de eerste plaats ziet de Zero-kunst er 
verbazingwekkend hedendaags uit. Museum Boijmans kocht onlangs een grote 
installatie van waterspiegelingen aan van de jonge kunstenaar Olafur Eliasson. In 
Düsseldorf zijn verschillende soortgelijke licht- en waterspiegelingen te zien, maar dan 
van meer dan veertig jaar terug. Hans Haacke bijvoorbeeld maakte bewegende 
kinetische en spiegelende waterobjecten – ‘kinetisch naturalisme’ heette dit, een term 
die heel geschikt is voor het werk van Eliasson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hans Haacke, Condensation Cube 

 (1963) 

Generieke en specifieke teksten centraal examen vwo tekenen, handvaardigheid, en textiele vormgeving 2010 42



Betoverend is de Spazio Elastico (Elastieken Ruimte, 1964) van Gianni Colombo. Een 
pikzwarte kamer is gevuld met een driedimensionaal raster van lichtgevende lijnen 
waar je tussendoor kunt lopen. Het raster, banden van elastiek die aangelicht worden 
door blacklight, wordt langzaam uitgerekt en krimpt weer in, als een levende, 
ademende architectuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gianni Colombo, Spazio Elastico (1964) 

Het programma van Zero was in zekere zin eenvoudig: de mensen ertoe te verleiden te 
kijken en zich te verwonderen over de wereld. Zoals Armando ooit zei, over de tijd 
waarin hij samen met Jan Hendrikse, Henk Peeters en Jan Schoonhoven de 
Nederlandse Nulgroep vormde: “Alles was mooi. Eén groot oog, zo voelde ik me.” Dit is 
het tweede dat frappeert bij het weerzien: deze kunst was ‘echt zero’. Het nieuwe en 
bevrijdende, de overtuiging dat het mogelijk was om bij af te beginnen en een betere 
wereld te creëren is aan deze kunst te proeven, te ruiken. De Zero-kunstenaars 
hebben, al was het dan maar voor een korte periode, waargemaakt wat ze wilden, 
namelijk een optimistische kunst maken die de uitdrukking zou zijn van een 
onbevangen kijk op de wereld. Natuurlijk was dit, achteraf bezien, als streven 
ongelofelijk naïef. Dat vinden de Zero-kunstenaars nu zelf ook. Maar het is 
jaloersmakend dat ze er even in hebben kunnen geloven. 
De naam Zero, oorspronkelijk de naam van de Duitse groep (hun eerste tentoonstelling 
was in 1955) maar al snel gebruikt om er de hele beweging mee aan te duiden, verwijst 
naar het aftellen, de countdown, bij het afschieten van een raket. Zero betekent “een 
stilte, een onmeetbare zone waar een oude toestand in een onbekende, nieuwe 
toestand overgaat”, zoals Piene het formuleerde. “Zero is een fase van het kalm en 
opnieuw gevoelig worden.” 
Voor zowel de Europese als de Japanse kunstenaars was Zero een reactie op de 
Tweede Wereldoorlog, ontstaan uit een revolutiestemming na de bevrijding van het 
fascistische regime. Hierin was Zero veel radicaler dan die andere naoorlogse 
beweging, de schilderkunst van Cobra. Zero wilde de kunst ontdoen van traditionele 
conventies. Kunst moest een uitdrukking zijn van de moderne werkelijkheid. Daarom 
kozen de Zeroïsten industrieel vervaardigde, niet-kunstige materialen als aluminium, 
plastic, elektriciteit, of goedkope materialen die eenvoudig voorhanden waren. Uecker 
vervaardigde zijn objecten met spijkers (nog steeds trouwens) omdat de spijker, 
volgens hem, “de reële voortzetting is van de lijn”. 
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Illusionistische verbeeldingen van de werkelijkheid, verf en doek, voldeden niet langer. 
Zero-kunstenaars wilden lucht, licht, vuur en water niet langer afbeelden, maar letterlijk 
met deze energie werken. Daarom maakte Piene rookschilderijen en wilde Mack een 
muur van spiegels, vijf meter hoog en meer dan honderd meter lang, in de Sahara 
plaatsen. De weerkaatsing van het zonlicht zou een overweldigende fontein van 
vibrerend licht veroorzaken. Macks Saharaproject is nooit gerealiseerd. In Düsseldorf is 
een aantal van zijn spiegelzuilen in een hoop zand geplaatst om de Sahara-situatie te 
simuleren. 

 

Gunther Uecker, Egel (1964) 

In Japan was de naam Zero al aan het begin van de jaren vijftig bedacht, vijf jaar 
eerder dan in Duitsland. De groep Zero-kai, die vond dat de kunst zich ‘vanuit het punt 
van de absolute leegte moest ontvouwen’ verenigde zich in 1955 met de Gutai-groep, 
die vergelijkbare ideeën had. Zero had hier natuurlijk ook de connotatie van een Zen-
boeddhistisch niets, maar het merendeel van de kunstenaars hield zich niet met Zen 
bezig. 
Net als hun Europese kompanen enkele jaren later wilde Gutai zich bevrijden van de 
conventies van de schilderkunst. En net als Zero werkte Gutai met water, rook, licht en 
lucht. Shiraga schilderde met zijn voeten, hangend aan een touw boven het doek: een 
vroeg voorbeeld van action painting. Ook veranderde hij zijn lichaam in een penseel 
door in een hoop modder te duiken en over linnen te rollen. Saburo Murakami sprong 
in 1955 door met papier bespannen spieramen heen en bewerkstelligde zo de 
doorbraak naar de leegte - verwant aan de beroemde messneden van Lucio Fontana. 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Shiraga aan het werk (1956)
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Yves Klein, antropometrieën 
(1958–1962)  

Yves Klein verbleef in 1952 in Tokio waar hij judo leerde, en was op de hoogte van de 
Japanse Zero-kunst. Hij hield dit lange tijd geheim. Klein claimde dat ‘de leegte’, die hij 
exposeerde in een Parijse galerie, zijn uitvinding was, evenals het gebruik van 
´lichamen als levende penselen': naakte vrouwen werden ingesmeerd met Yves Kleins 
blauwe verf en maakten onder zijn regie afdrukken van hun lichaam op het doek. Klein 
stelde zelfs, in 1961, dat Gutai-leden de methode van hém hadden afgekeken. 
Zodoende duurde het tot 1965 (Klein was inmiddels overleden) dat Gutai, Zero en Nul 
in één expositie werden samengebracht, op de Nul-tentoonstelling in het Stedelijk 
Museum, georganiseerd door Henk Peeters. Dit grootse evenement markeert tevens 
het einde van de Zero-beweging. Er was een richtingenstrijd ontstaan, zowel binnen 
Zero als Nul, sommigen wilden liever alleen verder, en de Gutai-groep was inmiddels 
weer gaan schilderen op een informele manier (verwant aan het werk van Michel 
Tapié), een ontwikkeling die door de Europese Zero als regressief werd beschouwd. Er 
was groeiende ergernis, ook bij zijn eigen Zero-broeders, over het romantische 
idealisme van Piene. Toch is het juist dit idealisme dat gestalte krijgt in Düsseldorf. 
Zero zou “de wereld een beetje mooier en beter maken” (Piene), en dat is wat hier is te 
zien. 
 
Bron: Janneke Wesseling, ‘Groot overzicht van Zero-kunst in Düsseldorf’, NRC 
Handelsblad 21 april 2006, p. 23. 

 
 

De volgende tekst beschrijft het ontstaan van de Japanse Zero. Daarnaast komt het werk en 
de achtergrond van enkele Japanse Zero-kunstenaars aan de orde. 

 
In 1952, toen Yoshihara’s atelier beroemd werd, richtten zo’n twaalf andere plaatselijke 
kunstenaars de Zero-Groep (Zero-kai) op. Gebaseerd op de premisse dat ‘elk 
kunstwerk bij niets begint’, voegden de centrale figuren van deze beweging - Kazuo 
Shiraga, Saburō Murakami, Akira Kanayama, en Atsuko Tanaka – zich later bij Gutai. 
Ontevreden met de jaarlijkse gejureerde tentoonstelling van de Nieuwe Productie 
School Associatie (Shin-Seisaku-ha Kyōkai), een in naam progressieve vereniging voor 
de kunsten waar zij elkaar voor het eerst ontmoetten, begon hun groep in de vroege 
jaren vijftig samen te komen in Shiraga’s huis in Amagasaki. Het doel van hun 
onderzoek was hoe ‘een nieuwe manier van schilderen uit te vinden’.  
 
Shiraga legt de conclusie vast: 
“Mijn jeugdvriend, Akiro Kanayama, werkte aan het vereenvoudigen en reduceren van 
Mondriaans abstractie. Hij voerde dat zo extreem door dat alles wat overbleef enkel en 
alleen de dimensies van het schilderdoek zelf waren. Hij toonde dit lege doek vol 
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vertrouwen op tentoonstellingen. Atsuko Tanaka, een ander lid, verkondigde dat 
schilderen op doek of op papier ouderwets was, en begon eenvoudige vormen te 
maken van gewoon doek. Saburō Murakami, beroemd omdat hij dwars door papieren 
schermen heen rende, gooide in inkt gedoopte rubberen ballen op het doek, of liet een 
bal op de vloer stuiteren [en dan het doek raken]. Dit werk riep een erg interessant 
gevoel op - het gevoel van snelheid. Wat mijzelf betreft, ik hield op met nadenken over 
vorm en compositie, en probeerde vanuit mijn instincten te werken. Ik begon met mijn 
blote voeten werk te scheppen.” 
De experimenten in concept en actiekunst van de Zero groep was van grote invloed op 
de ontwikkeling van Gutai, en verdienen meer erkenning in het buitenland als 
voorbeelden van proto-Minimale en Conceptuele kunst. Kanayama wilde met zijn‘trans-
Mondriaan’-serie de artistieke subjectiviteit overstijgen om zo het idee van kunst zelf te 
objectiveren, en dat bracht hem er al in 1955 toe om een leeg doek tentoon te stellen. 
“Mijn werk”, legde Kanayama uit, ”staat opzettelijk tegenover dat van Shiraga. Ik ben 
geïnteresseerd in het concept.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kanayama, Trans- Mondriaan serie 
(1955) 

Tanaka’s Zero-werk onthult, net als dat van Kanayama, een belangstelling voor 
wiskundige ideeën van oneindigheid. Work werd bedacht toen Tanaka in een 
ziekenhuis herstelde van een ziekte, waar zij niets meer had om naar te kijken dan een 
kalender op de muur was. In haar hallucinerende toestand kwamen de getallen los van 
hun dagen, verdween de logica van hun herhaling, en verloren hun vormen alle 
betekenis. Opzettelijk krabbelig geschreven op aan elkaar geplakte stukken doek of 
krant, ziet Tanaka’s getallen eruit als codes die met inkt aangebracht zijn op een 
hergebruikte lijkwade. In haar fascinatie met oneindigheid, en door het gevoel van 
passiviteit dat de beschouwing ervan oproept, is Tanaka’s werk verwant aan dat van 
andere Japanse vrouwelijke kunstenaars van haar generatie, onder wie de Gutai-
kunstenaars Fujiko Shiraga en Tsuruko Yamasaki, en Yayoi Kusama en Aiko 
Miyawaki. 
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Murakami, werk geschilderd door een bal te gooien (1954) 

Murakami’s serie Werk geschilderd door een bal te gooien van 1954 past in de neiging 
van Zero om kunst vanuit een idee te maken. “Ik was geïnteresseerd in het maken van 
een schilderij zonder het doek aan te raken, op afstand”, legt hij uit. De oplossing werd 
gevonden in een methode die fysieke actie (gooien), de inherente eigenschappen van 
het materiaal (inkt, bal, papier) en het toeval (de plek waar de geïnkte bal toevallig het 
papier raakt) combineerde. Op zijn notie van schilderen als een optreden is Murakami’s 
spoor van toevallige actie een vroege belichaming van Gutai-kunst. 
Shiraga, één van de weinige Gutai-kunstenaars die de kunstacademie helemaal 
afmaakte in zowel Nihonga5 als het schilderen in olieverf, verwierp penseel en 
paletmes in 1954 en begon met zijn voeten te schilderen. Net zoals Jackson Pollock, in 
de woorden van Willem de Kooning, ‘het ijs brak’ voor het abstract expressionisme 
toen hij de druiptechniek ontdekte, zo leverde Shiraga’s Actie de symbolische 
doorbraak voor Gutai. Shiraga verklaarde: “Techniek zal veranderen in vrije en wilde 
actie, en doet mijn passie ontvlammen. Passie verandert in actie en het is mijn 
vlammende hart.” De Zero-groep liet er slechts één zien in de vitrine van Osaka’s Sogi 
warenhuis, in 1954. Hun experimenten met conceptuele en op uitvoering gebaseerde 
kunst trok Yoshihara aan. Twee maanden nadat Gutai werd opgericht, wist hij ze 
blijkbaar over te halen door te zeggen: “Je kunt niet alleen vechten, dus kom en vecht 
in een groep.” 
 
Bron: Alexandra Munroe, Japanese Art after 1945: Scream Against the Sky, New York 
(Abrams) 1994, p. 89. 

 
 
GUTAI 
De Gutai-groep had geen eigen programma, maar was opgericht om een gunstige omgeving 
te creëren voor de ontplooiing van de capaciteiten van de leden. De belangrijkste activiteit 
was het organiseren van verschillende toneelmanifestaties, die sinds 1956 in Osaka zowel in 
het theater als op straat plaatsvonden en die veel overeenkomsten vertoonden met de 
westerse happening. De kunstenaars traden daarbij op als acteurs en droegen maskers, 
kleurrijke gewaden en kostuums die tijdens de voorstelling telkens veranderden. De decors 
bestonden uit ruimtelijke constructies van schuim, kunststof en verschillende kleuren draden 

                                                      

5 Met Nihonga (Nihon = Japan, ga = schilderij) wordt bedoeld: schilderijen in Japanse stijl. Deze term wordt 
gehanteerd voor kunstwerken die vervaardigd zijn op een traditionele Japanse ondergrond (papier en zijde) . De 
techniek bestaat uit het opbrengen van lagen van verf of inkt in vlakken met een kwast. 
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van textiel. Ze maakten ook gebruik van snoeren die licht gaven, rook, vuur, water, diverse 
opblaasbare objecten en schijnwerpers, waardoor de voorstelling zeer dynamisch was en 
veel aandacht trok. 
De groep werd in Europa bekend door Michel Tapié, met wie gedachten en activiteiten 
werden uitgewisseld. Verschillende Europeanen, onder wie Lucio Fontana, exposeerden in 
Japan, terwijl de Japanners in Europa deelnamen aan de groepstentoonstellingen van Zero 
en Nul. Na 1960 werd de groep minder hecht en bleven de activiteiten beperkt tot het 
houden van gezamenlijke exposities. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shiraga, Challenging Mud (1955) 

De optredens van Gutai 
Bij de opening van de eerste tentoonstelling van Gutai-kunst, in de Ohara Kaiken hal in 
Tokio, dook Kazuo Shiraga halfnaakt op een hoop dikke modder en voerde een act uit 
die even gewelddadig als grotesk en erotisch was. Ondergedompeld in de drek 
worstelde, schopte, sloeg en kneedde hij de kleiachtige hoop onder hem, terwijl het 
publiek zich rondom hem verzamelde. Vol blauwe plekken en schaafwonden kwam hij 
weer te voorschijn. Het resultaat was een kunstwerk van modder, gebeeldhouwd door 
fysieke actie en vastgelegd op foto’s. Door Challenging Mud en andere artistieke 
demonstraties uit 1955 en 1956 werden de Gutai ‘Acties’ (kōi) geboren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saburo Murakami, Sprong, 1955 
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Saburo Murakami bouwde voor zijn optreden bij dezelfde opening een structuur van 
grof pakpapieren schermen van zo’n 1,80 meter hoog en 3,60 meter breed. Vervolgens 
gooide hij zichzelf door de schermen heen en creëerde zo zes grote gaten en 
verschillende lagen gescheurd papier. Net als Shiraga’s modderoptreden bracht 
Murakami’s Actie een werk voort – de gescheurde papieren schermen – waarbij het 
geweld de fundamentele eigenschappen van het materiaal blootlegde. Door hun 
associatie met de shōji en de funuma scheidingswanden van papier en hout die de 
basis van de Japanse binnenhuisarchitectuur vormen, vertegenwoordigt Murakami’s 
werk ook een overschrijding van conventionele culturele grenzen. In wat Alfred 
Pacquement beschrijft als ‘het meest perfecte Gutai-werk’, wordt dat wat de Japanners 
zouden opvatten als vandalisme nu een daad van geboorte, bevrijding en 
zelfbewustzijn. 
De Acties van Gutai – korte, eenvoudige en snelle vechtpartijen tussen lichaam en 
materie – staan voor concrete manifestaties van de menselijke verbeelding, toeval en 
tijd. De Actie, vaak opgevoerd voor publiek, moest niet alleen zelf een kunstwerk zijn, 
maar er ook een produceren (als resultaat). Het werk was hetzij blijvend – zoals de 
schilderijen die Shimamoto maakte door glazen potjes met verf tegen een doek te 
gooien – of vluchtig, alleen maar bewaard gebleven als concept door de foto’s en 
teksten die het documenteren. Deze Acties, inclusief vele plannen die niet gerealiseerd 
werden, waren bedoeld om nieuwe manieren uit te vinden om kunst te maken, waarbij 
het hele lichaam gebruikt werd. Zoals Gutai-kenner Shin’ichirō Osaki heeft geschreven, 
waren de Acties van Gutai gericht op het ultieme doel van de schilderkunst en ‘in het 
uitvoeren van de Acties was het de [ware] aard van de schilderkunst die zij uiteindelijk 
in ere wilden herstellen’. Net zoals Yves Kleins gebruikte maakte van afdrukken van 
naakte vrouwenlichamen voor zijn ‘levend penseel’-schilderijen van 1959, zo werd het 
lichaam ook in de Acties van Gutai gebruikt als een medium voor schilderkunstige 
expressie. Maar terwijl Kleins erotische afdrukken een symboliek in de 
sensationalistische traditie van het surrealisme oproepen, waren de Acties van Gutai 
nooit letterlijk en lieten zij geen sporen van formele beelden na. 
De artistieke demonstraties waren niet bedoeld als een vorm van theater, maar leidden 
als vanzelf wel naar het podium. In 1957 en 1958 presenteerde de groep twee 
uitvoeringen van ‘Gutai-kunst op het podium’, en in 1962 werkte de Gutai-groep samen 
met de Morita Moderne Dansgroep aan het spektakelstuk, Don’t Worry! The Moon 
Won’t Fall. In het tijdschrift Gutai legt Yoshihara uit hoe het kwam dat de Gutai-groep 
het theater omarmde: 
“Gutai-kunst zoekt altijd naar mogelijkheden om een nieuwe, onbekende en 
onverkende schoonheid te creëren. In deze zoektocht worden alle mogelijke denkbare 
perspectieven overwogen en alle mogelijke methoden en materialen onderzocht en 
gebruikt… Wij brengen nu werken in een vorm die het toneel gebruikt en de dimensie 
van tijd omvat. We zijn er van overtuigd dat dit werk, en de vorm waarin zij 
gepresenteerd wordt, revolutionair zal zijn voor de hele wereld – Oost en West.”  
 
Bron: Alexandra Munroe, Japanese Art after 1945. Scream Against the Sky, New York 
(Abrams) 1994, p. 91. 

 
 
Gutai , relaties met de oosterse en westerse cultuur 
Door hun contacten met de Franse criticus Michel Tapié werd Gutai niet alleen bekend in 
Europa, maar kwamen de Gutai-kunstenaars ook meer te weten over de Europese kunst. 
Over de rol van Tapié, de uitwisseling van kennis en de uitgangspunten van Gutai (en Zero) 
gaat het volgende tekstfragment, waarin ook de relatie tussen Gutai en de oosterse (Zen) en 
westerse filosofie (existentialisme) kort wordt belicht. 
 

In de eerste helft van de jaren vijftig waren Japanse kunstenaars nog steeds niet erg 
goed geïnformeerd over naoorlogse moderne kunst in het westen. Kunsttijdschriften 
zoals Geijutsu Shincho bevatten slechts zo nu en dan een kleine, zwart-wit reproductie 
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van werk door kunstenaars als Jackson Pollock en Hans Hartung. De eerste 
persoonlijke contacten met westerse avant-garde kunstenaars begonnen in september 
1957, toen Michel Tapié, Georges Mathieu, Toshimitsu Imaī en Sam Francis de Gutai-
kunstenaars opzochten. De ontmoeting met Tapié zou veel weerslag hebben op de 
Japanse kunstenaars en hun werk. De laatste jaren zijn verschillende publicaties 
verschenen over de gevolgen van die ontmoeting. De Gutai-groep heeft haar 
internationale faam zeer zeker te danken aan Tapié. Hij beschouwde de werken van de 
Gutai-groep als een variant van de Art Informel, en als een bevestiging van Art Autre, 
die hij zelf in 1952 had aangewezen als een internationale beweging. […] 
Met betrekking tot de precieze gevolgen van Tapié’s mening over het Gutai-werk heeft 
Yamawaki opgemerkt dat de kunstenaars zich ook zonder Tapié’s bezoek zouden 
hebben ontwikkeld zoals ze deden. Maar Shozo Shimamoto meent dat de Gutai-kunst 
een grotere originaliteit zou hebben behouden als Tapié was weggebleven. Tapié’s 
invloed wordt vooral weerspiegeld, maar mijn mening, in de toenemende complexiteit 
van het werk. Vergelijking van de nummers 9 en 11 van het tijdschrift Gutai, van 1958 
en 1960, laat die toenemende ‘complexiteit’ duidelijk zien. Bestudering van werken van 
de Gutai-groep in verschillende museumcollecties bevestigen die waarneming. Niet 
alleen werden de composities complexer, maar er kwamen ook meer verflagen, meer 
overlappende verfstreken, en meer polychromie dan voorheen. Murakami maakte in 
die tijd bijvoorbeeld meerdere ‘chaotische’ schilderijen’ en Shiraga’s werken werden 
kleurrijker en uitgebreider. Volgens Osaki werden sommige van Shiraga’s werken 
levenloos omdat hij er te lang aan had gewerkt. 
Was het werk van de Gutai-kunstenaars dan inderdaad een vorm van Art Informel? Die 
vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat Tapié altijd vaag bleef over de precieze 
kenmerken Art Informel. Osaki vond dat Tapié’s ingewikkelde theorieën niets gemeen 
hadden met de zienswijzen van de Gutai-kunstenaars. Zij waren helemaal ‘praktijk-
georiënteerd’. Het werk van de Gutai-kunstenaars kan Tapié aan de ‘materiekunst’ van 
[Jean] Fautrier en [Jean] Dubuffet hebben doen denken. Zij waren, volgens hem, de 
pioniers van Art Informel. Yoshihara’s Gutai- manifest lijkt de verwantschap met deze 
materiekunst te bevestigen: “De geest dwingt het materiaal niet te gehoorzamen (…) 
ons werk is het resultaat van het onderzoeken van de mogelijkheden om het materiaal 
tot leven te wekken.” Voor de Gutai-kunst betekende dit dat een schilderij werd 
gemaakt in het besef van de onafhankelijkheid van het materiaal. Zodoende moeten 
het materiaal en de activiteit van de kunstenaar in deze werken in evenwicht blijven. 
Volgens Yamawaki betekent dit Gutai-concept een omkering van het academische 
westerse gezichtspunt: “Het idee is er niet een van expressie met behulp van 
materiaal, maar van expressie van het materiaal zelf. Het keerde het idee dat kunst 
bestaat uit de expressie van de gedachten en ideeën van de kunstenaar om, en 
probeerde de natuur te bevrijden van de ego’s en ideologieën van kunstenaars en zo 
het gebied van de expressie binnen te halen.” Als men dit Japanse concept vergelijkt 
met de doelstellingen van Zen, vallen aantal overeenkomsten meteen op. Als de 
voornaamste principes van Zen noemt Suzuki: de identificatie van de Zelf met de 
creatieve en artistieke geest van de Natuur, de afwezigheid van egocentrische 
beweegredenen, en de verwijdering van de starheid van het ego, om aldus alles wat op 
onze weg komt te accepteren. […] 
 
Murakami schreef in 1956, in het tijdschrift Gutai (uitgegeven door de gelijknamige 
groep), iets over de wil die vereist was in de context van de bedoelingen van de 
moderne Japanse kunstenaar: “Ik bevrijd deze wil op mijn eigen manier, en schep zo 
een leeg ‘ik’ als basis voor een nieuwe wil. (…) Het is een goede zaak de wil zonder 
beperkingen te laten bloeien. Een zwakke wil wordt verpletterd door een sterke. Een 
kleine maar precieze wil zal een onmachtige wil weerstaan, en de overblijvende wil zal 
zeker een vorm krijgen.” Dit citaat doet denken aan de vols (wil) waar de Franse 
filosoof Jean Paul Sartre vaak naar verwees in zijn existentialistische geschriften. En 
dat is niet toevallig, aangezien Murakami geïnteresseerd was geraakt in Sartres 
existentialisme toen hij filosofie studeerde. Sartres theorieën waren erg populair onder 
studenten in Japan in de jaren vijftig. Voor Murakami stond ‘wil’ echter voor de wil die 
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een kunstenaar moet vinden om afstand te scheppen tussen zichzelf en zijn kunstwerk. 
Het is interessant dat er vooral in Zen een verband wordt gelegd tussen ‘wil’ en 
‘zelfontkenning’ (zoals tussen ‘wil’ en ‘afstand van het zelf’ bij Murakami). Volgens 
Suzuki is Zen “een religie van de wilskracht, verwant aan Zen-discipline die op zichzelf 
vertrouwd en zelfverloochenend is”. Murakami’s wil had meer trekken van de wil om 
subjectiviteit te overstijgen, zoals bij Zen, dan van de ‘individuele keuzevrijheid’ die 
Sartre propageerde. 
Een van de onderwerpen waarover de Zero-leden debatteerden, was de relatie tussen 
kunst en de ‘zuivere houding van kinderen ten opzichte van werk’. Een serie werken 
van Murakami die hij in 1954 begon te maken laat dat verband duidelijk zien. De serie 
kwam tot stand als het gevolg van een incident met zijn zoontje: na een kleine ruzie 
sloot Murakami de tweejarige buiten. Het kind was boos en bonkte zo hard tegen de 
fusuma (schuifdeur van papier met een inwendig houten raamwerk) dat hij er doorheen 
brak. Dit inspireerde Murakami tot het maken van vierkante houten raamwerken 
waarover hij papier spande. Vervolgens maakte hij daar gaten in met dezelfde fysieke 
spontaniteit als waarmee hij de Bōru serie had gemaakt. Toen Murakami zich bij de 
Gutai-groep aansloot, werden de experimenten met materialen zelfs nog meer 
‘gebeurtenis-achtig’. 
 
Bron: Helen Westgeest, Zen in the Fifties: Interaction in Art between East and West, 
Zwolle (Waanders) 1998, pp. 196-197 en 181. 

 
 
Japanse invloeden op twee westerse kunstenaars, Mark Tobey en Yves Klein 
De Amerikaanse kunstenaar Mark Tobey (1890-1976) werd gefascineerd door het Verre 
Oosten. In de jaren twintig en dertig, tijdens een reis naar China en Japan en een verblijf in 
een Zen klooster in Kyoto, maakte hij zich de technieken van de traditionele Chinese en 
Japanse kalligrafie eigen. Hoe hij die vervolgens in zijn eigen schilderijen gebruikte, schreef 
hij in een brief aan K. Kuh 1954: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mark Tobey, Broadway (1936) Mark Tobey, Space Ritual XIX (1957)

 
In 1934 maakte ik een reis naar China en Japan, waar ik de penseeltechniek 
bestudeerde en mijzelf vertrouwd maakte met sommige oosterse meesters. Maar dat 
deed ik altijd met een enigszins gereserveerde belangstelling - nooit met de bewuste 
opzet om te imiteren. In de vroege jaren ’20 had ik de penseeltechniek bestudeerd in 
Seattle, samen met Teng Kisei, een student aan de Universiteit van Washington, en 
gemerkt dat men een boom zowel in dynamische lijnen als in massa en licht kon 
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uitdrukken. Toch begon ik pas na mijn terugkeer in Engeland in 1936 met de stijl die 
‘white writing’ heet met het schilderij Broadway - dat thans in het bezit is van het 
Metropolitan Museum [in New York]. Na mijn terugkeer in Seattle in 1939 raakte ik er 
geleidelijk aan gewend mij in deze stijl uit te drukken en in de jaren ’40 bracht ik deze 
stijl tot zijn hoogtepunt in een schilderij genaamd New York, een compositie met een 
zeer heldere lichtwerking. 
De lijn werd dominant in plaats van de massa, maar nog steeds probeerde ik deze met 
een ruimtelijk bestaan te verbinden. Het ‘schrijven’ van het schilderij, hetzij in kleur, 
hetzij in neutrale tonen, werd een noodzaak voor me. Vaak beschouwde ik deze 
manier van werken als een voorstelling, omdat het in één keer gedaan moest worden 
of helemaal nooit - precies het tegenovergestelde van het opbouwen zoals ik dat 
voorheen had gedaan. Zittend op de vloer van een kamer in Japan, uitkijkend op een 
kleine tuin waar bloemen bloeiden en libelles rondzweefden, voelde ik dat deze kleine 
wereld, bijna onder voethoogte bij wijze van spreken, een geheel eigen waarde had, 
maar dat die op zijn eigen niveau binnen de ruimte gerealiseerd en gewaardeerd 
moest worden. Plotseling voelde ik dat ik te lang uitsluitend ‘boven mijn schoenen’ had 
verkeerd. 
Wat eerder kreeg ik het idee om steden en het stadsleven te ‘schrijven’. Eindelijk had ik 
een toepassing van de techniek gevonden, die me in staat stelde om wat me speciaal 
in de stad interesseerde te vangen - de licht- en verkeersstromen, de stroom van 
mensen, golvend door en rond zijn zelfopgelegde begrenzingen, zoals bladgroen door 
de nerven van een blad stroomt. Natuurlijk realiseerde ik mij niet wat ik aan het doen 
was. Het feit dat ik dingen op déze manier moest uitdrukken, liep uit op de ontkenning 
daarvan, aangezien er geen bestaande richtlijnen bestonden om mij te steunen. Ik kon 
niet veel meer kleur gebruiken, dacht ik, dan de kubisten in de eerste jaren van het 
kubisme, want de problemen waren al gecompliceerd genoeg. Natuurlijk kwam de 
kleur terug. Gedurende de jaren ’40 en ’50 varieerde mijn werk van een directe 
dynamische streek tot witte dynamische lijnflitsen in combinatie met een geometrische 
ruimte. Ik heb nooit in enige speciale stijl verder willen gaan. Het pad is zigzaggend 
gegaan - oude culturen in en uit, op zoek naar nieuwe horizonten - wikkend en wegend 
over een beter gezichtspunt. Mijn onderwerpen varieerden van de [Amerikaanse] Mid-
West tot de meest microscopisch kleine werelden. Op stukken plaveisel en 
boomschors heb ik hele werelden gevonden. Ik weet heel weinig van wat in het 
algemeen ‘abstract’ genoemd wordt. Pure abstractie zou voor mij zijn een schilderij 
waarin men geen overeenkomst met het leven ziet - een onmogelijkheid voor mij. Ik 
heb een eenheid van de wereld in mijn werk gezocht en gebruik een beweeglijke 
spiraal om die te bereiken. 
 
Bron: Ver Gezocht: Oriëntaties op andere culturen in de beeldende kunst, Utrecht 
(LOKV) 1989, p. 109. 

 
 
Yves Klein 
In de volgende tekst wordt in vogelvlucht het werk van de Franse kunstenaar Yves Klein 
(1928-1962) behandeld en in een kunsthistorische traditie geplaatst. 
 

Het ‘Nieuwe Realisme’ 
Binnen Pierre Restany’s le nouveau réalisme was Yves Klein de centrale figuur, één 
van de briljante talenten van de naoorlogse periode, wiens vroege dood het einde 
inluidde van een carrière die zich nog veel verder had kunnen ontwikkelen.6 Klein was 

                                                      

6 Samen met Yves Klein bedacht kunstcriticus Pierre Restany in 1960 het idee en de term ‘Nouveau Réalisme’ 
(Nieuw realisme), waarin verschillende Franse en Italiaanse kunstenaars samenkwamen. Nieuw Realisme was 
het Europese antwoord op de Amerikaanse Pop Art en de Fluxus-beweging. Wat deze kunstenaars volgens 
Restany gemeen hadden was een ‘nieuw perspectief op de benadering van de werkelijkheid’. Hun eerste 
tentoonstelling vond plaats in 1960 op het Parijse Festival d’avant-garde. Hun werk was een poging om de rol van 
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een opmerkelijke pionier, niet alleen in het scheppen van omgevingen, maar ook in 
lichtkunst, monochrome schilderkunst en body art. Veel van zijn experimenten kunnen 
het best worden gecategoriseerd als conceptuele kunst. Hij was een rusteloze en 
verbeeldingsrijke vernieuwer met een echte, originele fantasie die zijn meest 
extravagante vertoningen authenticiteit verleent. Hij en zijn volgelingen zijn beschreven 
als ‘attitude artists’, een term die aangeeft dat zij hun ideeën wilden dramatiseren op 
een manier die verder gaat dan het scheppen van individuele kunstwerken. In 1956 
hield Klein een tentoonstelling van zwevende blauwe ballen, waarmee hij zo’n tien jaar 
vooruitliep op Warhols zwevende plastic kussens. In 1958 lokte hij duizenden mensen 
naar een tentoonstelling van niets, met kale muren die aan de bezoekers werden 
aangeboden werden tegen betaling in zuiver goud. 
Zijn blauwe antropometriën van 1960 waren naakte modellen, bedekt met blauwe verf, 
die over schilderdoeken werden gerold om schaduw afdrukken van hun lichamen te 
creëren. Deze werden gevolgd door zijn kosmogeniën, waarbij hij experimenteerde met 
de effecten van regen op doek dat met natte blauwe verf was bedekt. Daarna kwamen 
de vuurschilderijen, waarmee echte vlammen in asbest met rode, blauwe en gele 
pigmenten werden gebrand, en de planetaire reliëfs van Mars, Venus en de aarde. Zijn 
blauwe sponzen kunnen worden beschreven als gevonden voorwerpen (objets 
trouvés), tenzij Duchamps term readymade de voorkeur verdient, aangezien ze in zijn 
favoriete ultramarijnblauw zijn geverfd en zijn bevestigd op voetstukken of aan de 
muur. Zijn monochrome schilderijen, waarmee hij zich definitief toelegde op zijn 
kenmerkende ultramarijn, waren voortzettingen van zijn idee van het schilderij van 
niets. In dit blauw zag hij meest verheven ‘weergave van het immateriële, van de 
soevereine bevrijding van de geest’. In zijn passie voor een spirituele inhoud, 
vergelijkbaar met die van Kandinsky, Mondriaan en Malevich, ging Klein in tegen de 
trend van de tijd die juist de nadruk legde op onpersoonlijkheid, op het schilderij of 
beeldhouwwerk als een object, en op het object als een doel op zichzelf. 
 
Bron: H.H. Arnason, A History of Modern Art, London (Thames and Hudson), 1977, 
pp. 645-47. 

 
Yves Klein en judo 
Dat Yves Klein van judo hield wordt vaak naar voren gebracht wanneer het gaat om zijn 
fascinatie met de Japanse cultuur, maar judo kan ook op direct van invloed op zijn kunst zijn 
geweest. In de volgende tekst wordt een directe relatie gelegd tussen de principes van judo 
en die van Kleins kunst. 
 

De verbanden tussen judo en het werk van Yves Klein zijn geduldig gereconstrueerd 
door Emmanuelle Ollier. Het is algemeen bekend dat Klein de vechtkunst ontdekte in 
zijn late tienerjaren en het zijn hele leven met grote passie beoefende en er ook les in 
gaf. Al in de vroege jaren vijftig reisde hij naar Japan en wierp hij zich op de studie van 
judo. Ondanks de nodige meningsverschillen kreeg hij uiteindelijk de rang van vierde 
dan van het Kōdōkan Instituut toegekend, hoewel aan zijn verrichtingen als judoka niet 
hoeft te worden getwijfeld. Kleins toewijding aan judo bereikte een hoogtepunt met de 
publicatie van zijn boek Les Fondements du Judo (De beginselen van Judo) in 1954, 
dat draait om de ‘katas’ van deze vechtkunst. “Een kata is een vorm, een mal,” aldus 
Ollier. “Het wijst op een bepaalde volgorde van technische bewegingen die zich 
ontvouwen volgens een vechtplan dat wordt uitgevoerd tegen één of meer 
tegenstanders vanuit verschillende hoeken. Het wordt gewoonlijk opgevoerd met één 
partner en omvat grepen, worpen en houdgrepen die de tegenstander onbewegelijk 
maken.” 
Het is niet verrassend dat Klein juist de ‘katas’, die voorzien in de essentiële 
judobewegingen, benadrukte als een taal van gebaren met een duidelijke esthetische 

                                                                                                                                                                      

kunst en kunstenaar in de context van de twintigste-eeuwse consumptiemaatschappij te herwaarderen met 
behulp van schijnbaar bijna verloren gegane humanistische idealen. 
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dimensie. Zij gaven hem niet alleen een manier om het lichaam – zijn eigen lichaam – 
als startpunt te nemen voor zijn kunstpraktijk, maar leverden hem ook een gevoel van 
technische virtuositeit op, een esthetisch gevoel van bewegen met middelen die even 
eenvoudig als doeltreffend zijn. Omdat zij alle vormen, begroetingen en posities 
omvatten die ook een ritueel vormen, zijn de ‘katas’ een gebarencode van 
opeenvolgende bewegingen die altijd op dezelfde manier worden uitgevoerd aan de 
hand van een model van ruimte en richting. Zoals Ollier opmerkt, doet de ‘kata’ 
uitstekend dienst als “de mal waarin de mens zichzelf begint te gieten, in schijnbare 
rigiditeit, om zich daar des te effectiever van te bevrijden en zich opnieuw uit te kunnen 
vinden”. De vaardigheid van een individu groeit door het herhalen van specifieke 
bewegingen die, hoewel ze vaststaan, een onbeperkt potentieel bieden en de 
beoefenaar helpen vorm te geven aan zijn spirituele ‘wording’ door hem een structuur 
in te prenten die tot de kern van zijn wezen doordringt. Een dergelijke vaardigheid kan 
nooit leeg zijn, zoals de regels die een acteur repeteert dat kunnen zijn, omdat het, als 
een ritueel waarbij zeer strikte regels in acht moeten worden genomen, werkt als een 
bevel om het uitdrukken van bepaalde gedachten en ideeën te schuwen en open te 
staan voor alles om ons heen – om onszelf te laten bezielen door datgene wat recht 
voor ons staat, binnen ons onmiddellijke bereik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Yves Klein, l’Accord Bleu (1960)  

Geïnspireerd door zijn beoefening van de vechtkunst omvat het ritueel in de kunst van 
Klein het herhalen van acties, en is het een gebaar dat is gebaseerd op het vertrouwen 
dat het doeltreffend zal zijn, hetgeen voortdurend opnieuw moet worden bevestigd. In 
zijn kunst begon Klein al snel zijn eigen regels op te stellen, regels die, net zoals die 
van rituelen in het algemeen, als willekeurig moeten worden opgevat. De bekoring van 
één enkele kleur, blauw, is ontleend aan deze praktijk. Voor Klein wordt blauw het 
symbool van het immateriële, van de Leegte. Liever dan zich te richten op een bepaald 
teken of object, gebruikte Yves Klein zuivere kleur als startpunt voor zijn gehele 
oeuvre. Voor hem functioneerde kleur als een materieel en spiritueel medium dat in 
staat is onafhankelijke sensaties op te roepen en een opening kan forceren naar een 
grenzeloosheid voorbij de materiële oppervlakte van zijn schilderijen. Om zijn 
gepatenteerde blauw aan te brengen, gebruikte Klein voornamelijk twee instrumenten: 
een roller en een verfpistool. Onnodig te zeggen dat zo’n gebaar eerder mechanisch 
dan persoonlijk is, en zuiver in de zin dat het geen spoor nalaat van een bepaald 
individu. Om Ollier nog eens te citeren: “Het schilderen vereist aldus een speciale 
kennis van de toepassing van kleur. Om identieke kleurvlakken te krijgen moet de 
schilder over een zekere beheersing en handvaardigheid beschikken. Deze door Klein 
ontwikkelde techniek hielp mee om de fysieke handeling van het schilderen zo 
afstandelijk mogelijk te maken. Het gebaar moest vol vertrouwen zijn, snel en 
spontaan.” Voor een foutloze uitvoering van een ‘kata’ is dezelfde precisie nodig. 
Bijzonder relevant is hier de vraag van fysieke energie en beweging die voortkomt uit 
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een actie, en hoe zo’n overbracht van energie het onderwerp van een kunstwerk kan 
worden. Als een in hoge mate gecodificeerd ritueel is het verwant aan de dans, omdat 
het gevoel van beweging altijd gepaard gaat met een esthetische dimensie. Daarnaast 
is de kwaliteit van de uitvoering essentieel, omdat het werk de materiële neerslag is 
van een innerlijk gebaar of innerlijke – maar zeker niet persoonlijk – beweging. 
Bron: Olivier Berggruen, Yves Klein, Ostfildern-Ruit (Hatje Cantz) 2004, pp. 109-10. 

 
Afbeeldingen zijn per context voor deze publicatie bij elkaar geplaatst in de weblog 
http://www.watvanverkomt-2010.blogspot.com/. 
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Generieke teksten - Primitivisme 
 
In 1984 opende in het Museum of Modern Art in New York de tentoonstelling Primitivism in 
Twentieth-Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern. Tweehonderd maskers, 
sculpturen en andere objecten uit Afrika, Oceanië en Noord-Amerika, naast honderdvijftig 
werken van Gauguin, Matisse, Picasso, Brancusi, Modigliani, Paul Klee, Giacometti en Max 
Ernst. 
Alles hing naast en tegenover elkaar. De tentoonstelling maakte veel discussie los vooral 
door de wijze van tentoonstellen. Kun je deze objecten wel naast elkaar presenteren en 
tegelijkertijd recht doen aan deze werken die in volkomen andere culturele tradities ontstaan 
zijn? De tentoonstelling spreekt van affiniteit , maar gaat de vergelijking wel op? En 
bovendien, kunnen moderne westerse kunstenaars wel ‘primitivist’ zijn? 
Sinds de westerse cultuur in aanraking is gekomen met ‘vreemde culturen’, heeft men of 
getracht de ‘primitieven’ beschaving bij te brengen, of men wilde de westerse cultuur weer 
‘primitief’ maken. Primitief staat hier voor onbedorven, eenvoudig en oorspronkelijk. De 
kunsthistoricus Katalin Herzog schrijft hierover in een inleiding op het thema primitivisme: 
“Het verlangen hiernaar, dat de kunst van de laatste twee eeuwen heeft beheerst, wordt 
primitivisme genoemd. Primitivisme houdt kritiek in op de westerse cultuur, die als 
gecorrumpeerd wordt opgevat. Het oorspronkelijke – en dus primitieve – werd echter steeds 
op andere plaatsen gezocht. In de vroege negentiende eeuw was dat het Nabije Oosten. 
Men dacht dat mensen daar nog in een paradijselijke toestand leefden. In de late 
negentiende eeuw zocht men een dergelijke oertoestand in Japan. Aan het begin van de 
twintigste eeuw werd het oorspronkelijke ‘wilder’ en men richtte zich op verder afgelegen 
oorden. Zo kwam men bij de Afrikaanse kunst terecht. Aanvankelijk wist men weinig van de 
kunst en cultuur die ter vernieuwing van de westerse kunst werd ‘gebruikt'. De Oriëntalisten 
gingen soms op reis naar het Nabije Oosten, maar bleven ook vaak thuis en verzonnen veel 
naar aanleiding van reisbeschrijvingen. De primitivisten van de vroege twintigste eeuw, die 
bijvoorbeeld de Afrikaanse kunst ter inspiratie namen, keken naar de vormen van beelden en 
maskers, maar kenden de culturele functie van deze voorwerpen niet. Dit verschilt drastisch 
met de houding van kunstenaars die tegenwoordig kunst maken waarbij zij hun inspiratie 
vinden binnen andere culturen. Zij zijn goed geïnformeerd over de kunst en cultuur van de 
mensen die zij bezoeken en gaan bewust en letterlijk ‘cross cultural’ contacten aan ten 
dienste van hun werk.”7 
De westerse cultuur heeft lang geworsteld met het primitieve en het primitivisme. In de 
achttiende eeuw ontstond de gedachte dat een cultuur zich niet lineair ontwikkelt – van 
primitief naar ingewikkeld, van onbeschaafd naar beschaafd –, maar dat elke cultuur 
cyclische periodes kent van opkomst, bloei en verval. De ontwikkeling van de Griekse 
beeldhouwkunst in opeenvolgende fasen van archaïsch naar klassiek en de vermeende 
teloorgang ervan in de hellenistische tijd zou daar een voorbeeld van zijn. Vergelijkbaar met 
de opkomst van de Renaissancekunst door wegbereiders in de late middeleeuwen als 
Giotto, met als hoogtepunt de werken van bijvoorbeeld Rafael en Michelangelo in de hoog 
renaissance. Aan het eind van de achttiende eeuw groeide de waardering voor de 
‘primitievere’ fasen in de ontwikkelingen binnen de eigen cultuur, maar ook voor ‘primitieve’ 
samenlevingen daarbuiten. 
In de achttiende eeuw beschreef de Franse filosoof Jean Jacques Rousseau het denkbeeld 
van de ‘nobele wilde’, de nog niet door cultuur en opvoeding bedorven primitieve mens die 
nog in harmonie met de wereld leefde. 
De reis die de Franse kunstenaar Paul Gauguin aan het eind van de negentiende eeuw – in 
1892 – ondernam naar Tahiti, een eiland in de Stille Zuidzee (Oceanië), wordt doorgaans als 
één van de vroegste voorbeelden van primitivisme beschouwd. Gelokt door de exotische 
beschrijvingen van tijdgenoten wilde Gauguin er te midden van de inheemse bevolking 
wonen en werken, om zich naar eigen zeggen onder te dompelen in de maagdelijke, 
ongerepte natuur. Gauguin stelde zichzelf ten doel: “niemand anders te zien dan ‘wilden’, 
hun leven te leven, om op een directe wijze – zoals een kind zou doen – de ideeën in mijn 
geest weer te geven, op een oorspronkelijke wijze, wat de enige goede en ware betekenis 
van kunst kan zijn.” 

                                                      

7 Herzog 1999, p.33 
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Aan het begin van de twintigste eeuw begonnen Duitse expressionistische kunstenaars 
demonstratief terug te grijpen op de ‘primitieve’ kunst uit Afrika en kindertekeningen. 
Daarnaast genoot ook de middeleeuwse kunst, met name de Romaanse beeldhouwkunst, 
hun bijzondere belangstelling. 
Het verzamelen en tentoonstellen van niet-westerse culturen, zoals dat in de negentiende 
eeuw vorm kreeg, heeft mede bijgedragen aan het ontstaan van het primitivisme. Er werden 
volkenkundige musea gesticht waar de bezoeker zich kon laten beleren over de zeden en 
gebruiken van verre volken. In zijn proefschrift Het Afrikaanse gezicht van Corneille (1995) 
vat Ronald Kerkhoven deze ontwikkeling als volgt samen. 

Aan het einde van de negentiende eeuw werd het op museale wijze tentoonstellen van 
etnografische voorwerpen vooral door het evolutionistisch gedachtegoed bepaald. Dit 
hield meestal een sterke mate van etnocentrisme in, waarbij de maatstaven zo 
gekozen waren, dat de eigen westerse samenleving als de hoogst ontwikkelde werd 
gezien. Een opvallend fenomeen hierbij was het tentoonstellen van levensgrote en -
echte poppen (life-style groups), die het milieu in situ en het gebruik van de voorwerpen 
zo realistisch mogelijk moesten weergeven. 
 
Bron: Ronald Kerkhoven, Het Afrikaanse gezicht van Corneille, een wetenschappelijke 
proeve op het gebied van de sociale wetenschappen, Nijmegen 1995, p. 12 

 
Dit betekende nog niet dat het publiek direct de tentoongestelde voorwerpen als 
kunstwerken erkende. “Die stap was voorbehouden aan een beperkte generatie 
antropologen van bijna een halve eeuw later en dan nog alleen in het kielzog van het 
‘esthetisch voorwerk’ van een kleine groep van kunstenaars, kunsthandelaren en 
estheten.”8, schrijft Kerkhoven. 
De ontwikkeling van het primitivisme in de moderne kunst, en dan vooral de relatie tussen de 
westerse kunstenaars en de primitieve kunst, wordt door Kerkhoven als volgt geschetst. 

 
Primitivisme in de moderne kunst 
De eerste kunstenaars die zich met primitieve kunst bezighielden, waren Carlo 
Bugatti, Paul Gauguin en James Ensor. Bugatti gebruikte rond 1880 islamitische 
motieven als decoratiepatronen voor zijn meubelen. Deze motieven vereenvoudigde 
hij echter op een wijze, die in het eindresultaat sterke gelijkenissen vertonen met die 
van Noord-Afrikaanse nomadische volken als de Tuareg. Mogelijk heeft hij hun kunst 
ook gekend en is er sprake van een meer directe invloed. Nader onderzoek zou dit 
moeten uitwijzen. James Ensor ontdekte rond 1897 de kunst uit Congo, zonder dat 
deze invloed had op zijn werk. Daarom wordt Paul Gauguin algemeen als de eerste 
primitivist beschouwd. Hoewel de concrete invloed van primitieve kunst minder in zijn 
schilderijen, maar meer in zijn beeldhouwwerk en houtsnedes is terug te vinden, is 
het vooral zijn interesse voor het primitieve leven – hij woonde enige tijd op Tahiti en 
bracht zijn laatste levensjaren op de Marquesas-eilanden door – en de primitieve 
mythologie, die hem tot het startpunt van het primitivisme in de moderne kunst 
maken. 
Toch is het primitivisme vooral een 20ste-eeuws verschijnsel. De zichtbare invloed 
van primitieve kunst op het Westen deed zich in het eerste decennium van deze eeuw 
voor, in wat de eerste golf van het primitivistisch expressionisme werd genoemd. Rond 
1905-1906 ontdekten Derain, De Vlaminck, Matisse en Picasso in Frankrijk de maskers 
en beelden uit Afrika en Oceanië. Zij werden enkele jaren later door de 
expressionistische groepen als Die Brücke en Der Blaue Reiter gevolgd. Het is 
Picasso’s Les Demoiselles d'Avignon uit begin 1907, dat gezien wordt als het eerste 
door Afrikaanse kunst beïnvloede werk in de westerse kunst, als het eerste 
primitivistische schilderij en als het begin van een ontwikkeling die tot het kubisme zou 
leiden. In Rusland richtte de avant-gardebeweging rond Michail Larionow zich tussen 
1907 en 1912 op primitieve en vooral volkskunst. Jonge Amerikaanse schilders, zoals 
bijvoorbeeld Max Weber en Marshden Hartley, reeds voor de Eerste Wereldoorlog in 
Parijs, raakten eveneens in de ban van primitieve kunst en ontdekten de ‘primitieven’ in 
hun eigen continent: de indianen en de Inuït (Eskimo’s). In het algemeen ontleenden 

                                                      

8 Kerkhoven 1995, p.13 
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deze kunstenaars hun inspiratie aan concrete voorbeelden van primitieve kunst en 
waren zij voor wat betreft hun vormentaal sterk ‘objectgericht’. 
De dadaïsten zochten hun inspiratie ondermeer in de klanken en dansen van vooral 
Afrikaanse volken. Voor hen was primitivisme ook een middel tot provocatie. Maar in de 
Art Decobeweging was het brute van de primitieve kunst reeds gepopulariseerd en de 
aangepaste reducties van Afrikaanse voorbeelden werden in modetrends en in 
interieurdecoraties ondergebracht. De surrealisten waren geïnteresseerd in primitieve 
wereldvisies die volgens hen tot uitdrukking kwamen in de relaties tussen de materiële 
werkelijkheid en de geestenwereld. Zij zagen die relaties geconcretiseerd in 
kunstobjecten, dromen en mythen. De veronderstelde magische kracht van de 
primitieve voorwerpen was voor hen het voorbeeld om hun eigen kunstproducten met 
een psychische geladenheid te impregneren. Tussen beide wereldoorlogen veranderde 
het primitivisme naar een objectgerichtheid, die verder ging dan de vormentaal en 
vooral ook een magische en psychologische invulling nastreefde. Zo vond een 
overgang plaats van het concrete object naar de erachter liggende abstracte 
betekenissen, waarbij veel belang werd gehecht aan de relatie tussen het persoonlijk 
onderbewuste en het mythologische. 
Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstonden in de Verenigde Staten en Europa 
tegenreacties op het surrealisme en het formeel-abstracte. Een tweede golf van 
primitivistisch expressionisme ontstond, ditmaal in een meer abstract-expressionistisch 
idioom. In het Amerikaans abstract-expressionisme werd de individueel psychologische 
benadering van de surrealisten omgevormd tot juist een aandacht voor meer algemene 
betekenissen van symbolen en ‘oer’symbolen, waarvan verondersteld werd dat zij tot 
het gebied van het collectief onderbewuste behoorden. Vooral speculaties over de 
oorsprong van de taal en over het karakter van tekens stonden in de belangstelling. In 
Europa ontwikkelde het abstract-expressionisme zich in een iets andere richting. 
Instinctmatigheid, hartstochtelijkheid, de kunstenaar als agressieve vervormer en 
aandacht voor het ruwe oppervlak van de materie waren waarden die hier opgeld 
deden. De Cobra-beweging nam het automatisme, dat wil zeggen het spontaan laten 
opwellen van vormen, van de surrealisten ten dele over. Maar in veel opzichten 
vormde zij meer een voortzetting van de Duitse groep Die Brücke, met gelijksoortige 
maatschappelijke idealen en een sterke verwantschap in het zo spontaan mogelijk tot 
uitdrukking brengen van het gevoel. Naast primitieve kunst waren het vooral 
voorbeelden van prehistorische en volkskunst en de uitingen van kinderen en 
geesteszieken, die de Cobra-kunstenaars tot de verbeelding spraken. 
Aan het eind van de jaren vijftig veranderde opnieuw de inhoud van het primitivisme. 
Het denken in de richting van een symbool-beladen collectief onderbewuste werd 
verlaten en een weg van verdere depersonalisering, dehumanisering en abstrahering 
werd ingeslagen. Richtingen als process art, conceptual art, performance art en earth 
art ontstonden in de jaren zestig. Hierbinnen werd het primitieve veel meer in de, 
buiten de mens gelegen, processen van de natuur gezocht of in de veronderstelde 
structuren van sociale modellen en magisch-rituele complexen van handelingen. Het 
behandelen van systemen als primitieve zaken, die men binnen de eigen denkwijze 
integreerde, nam in de loop van de jaren zeventig en tachtig in belangrijkheid toe. 
Daarnaast ontstonden er echter tegenbewegingen, zoals bijvoorbeeld de ‘neue 
Wilden’ uit Duitsland en Italië, die juist weer het persoonlijke, het instinctieve en de 
kinderlijke spontaniteit benadrukten. 
De reikwijdte van primitieve elementen, al of niet materieel, waarmee de westerse 
kunstenaar zijn primitivisme kan belijden en weergeven, lijkt zonder grenzen. 
Baseerden de eerste primitivisten zich op etnografische voorwerpen zonder een 
‘tribale’ context, latere hanteerden slechts contexten zonder verwijzingen naar 
objecten. Tegenwoordige generaties kunnen beide negeren en hebben zelfs niet 
eens meer ‘iets primitiefs’ nodig om hun primitivisme te uiten. Kan het primitivisme 
dus ‘alles’ omvatten en heeft het zichzelf daarmee als begrip uitgehold en overbodig 
gemaakt? Het lijkt er op dat het nog steeds de kunstenaars zelf zijn, die de inhoud en 
reikwijdte van wat primitivistisch is, aangeven en ook lijken te bepalen, wanneer aan 
deze wijze van denken in de moderne kunst een einde komt. 
 
Bron: Ronald Kerkhoven, Het Afrikaanse gezicht van Corneille, een wetenschappelijke 
proeve op het gebied van de sociale wetenschappen, Nijmegen 1995, p. 19-p. 20 
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Adi Martis behandelt in de inleiding op het boek Expressionisme en primitivisme, uit 1998 het 
begrip ‘primitivisme’ binnen de beeldende kunst. Martis’ uiteenzetting start met Robert 
Goldwater, de eerste kunsthistoricus die het primitivisme in de moderne kunst als geheel in 
kaart heeft gebracht. Van Goldwaters’ boek Primitivism in modern painting (1938) verscheen 
in 1967 een uitgebreide, herziene versie onder de titel Primitivism in modern art. 
 

ROBERT GOLDWATER: VIER ASPECTEN VAN PRIMITIVISME 
Goldwater gebruikte de termen ‘romantisch’, ‘emotioneel’, ‘intellectueel’ en 
‘onderbewust’ om in de twintigste eeuw vier aspecten van de primitivistische impuls te 
benoemen. Zij markeren geen scherpe grenzen, maar boden hem de mogelijkheid 
verwante tendensen zó te groeperen dat bepaalde overeenkomsten duidelijker worden. 
Aldus onderscheidt hij chronologisch vier fasen in het primitivisme: het romantisch 
primitivisme van Gauguin, de School van Pont-Aven en de fauvisten; het emotioneel 
primitivisme van de Brücke en Der Blaue Reiter; het intellectueel primitivisme van 
Picasso, de kubisten, puristen en constructivisten en het primitivisme van het 
onderbewuste dat hij zag in bewegingen als dada en het surrealisme en in de 
belangstelling voor naïeve kunst, kindertekeningen en het werk van geesteszieken. 
Over het geheel genomen constateert Goldwater een dubbele ontwikkeling waarin 
zowel sprake is van een verinnerlijking als van een uitbreiding van het primitivisme. Zo 
raakten de Duitse expressionisten via de openbare etnografische collecties in een veel 
kortere tijd dan Gauguin en de fauvisten bekend met een veel bredere scala aan 
primitieve kunst. Ook werden zij sterker gefascineerd door de directheid en de kracht 
van deze objecten, wat grotere gevolgen had voor hun eigen stijl: “neither he [Gauguin] 
nor the fauves assimilated their form or their spirit in any serious manner, but were 
content to let them be external factors that determined style only through the general 
formation of their taste. [...] their striving for the primitive expresses itself in terms apart 
from the artist, creating a somewhat symbolic effect even in the most direct production 
of the fauves. For this reason their primitivism has been described as still romantic in 
spirit.” De intellectueel primitivisten – in het bijzonder Picasso – toonden meer 
belangstelling voor formele aspecten, de interne structuur en de compositie van de 
primitieve kunstwerken. Onder het primitivisme van het onderbewuste ten slotte, dat hij 
in tegenstelling tot zijn andere drie categorieën niet nader definieert, rangschikt 
Goldwater zeer diverse vormen van primitivisme. Met uitzondering van de ‘moderne 
primitieven’’ (zoals Rousseau) zouden de belangstelling voor het irrationele en voor de 
psychoanalytische theorieën van Freud en de breedte van de inspiratiebronnen (van 
etnografische objecten tot en met het werk van kinderen en geesteszieken) als een 
gemeenschappelijke kenmerk van deze laatste groep kunnen gelden. 
In de context van de moderne beeldende kunst wordt ‘primitivisme’ dus ruim gebruikt 
als verzamelnaam voor zeer verschillende tendensen die zich vanaf het einde van de 
vorige eeuw manifesteerden als reacties van moderne westerse beeldende 
kunstenaars op het ‘primitieve’ en die aanvankelijk vooral dienden om te breken met 
het illusionisme dat zich sinds de renaissance manifesteerde en in de negentiende-
eeuwse salonkunst een hoogtepunt had bereikt. Dat primitieve kon geprojecteerd 
worden op kunst uit de eigen westerse traditie (zoals de eerder genoemde kunst van 
vóór de renaissance), maar ook op kunst uit verre streken (bijvoorbeeld op objecten uit 
de koloniën, die voorheen deel uitmaakten van verzamelingen curiosa of opgenomen 
waren in etnografische collecties). Het primitieve kan zelfs dichterbij huis ‘ontdekt’ 
worden in eigentijdse uitingen die tot dan toe niet behoorden tot de officiële 
kunstwereld: in de volkskunst van het platteland, in kindertekeningen en in werk van de 
‘moderne primitieven’ (naïeve kunst) geesteszieken en andere minderheden. 
Kenmerkend voor deze zeer diverse beeldende uitingen is dat dit werk in de ogen van 
de primitivist minder complex is, niet gecorrumpeerd door de verworvenheden van de 
opvoeding, beschaving, vooruitgang en moderniteit, niet gebonden aan academische, 
artistieke conventies en daardoor onbedoeld meer instinctieve driften en meer 
fundamentele menselijke waarden vertegenwoordigt. Primitieve kunst is in deze ruime 
opvatting bij uitstek spontaan, intuïtief, irrationeel en vaak expressief. De makers van 
dit werk bewonen als het ware harmonische reservaten van authentieke creativiteit in 
een wereld die dreigt ten onder te gaan aan moderniteit en fragmentatie. Door zich te 
inspireren op primitief werk en de veronderstelde mentaliteit van de makers ervan 
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hoopten avant-gardistische kunstenaars het verloren gegane paradijs weer in de 
toekomst te kunnen herstellen. 
[…] 
Het begrip ‘primitief’ raakte echter mede als gevolg van de esthetisering van het 
‘primitieve’ object door de avant-gardistische kunstenaars snel in diskrediet. ‘Primitieve 
kunst’ heeft namelijk veel meer dan ‘primitivisme’ een negatieve bijsmaak. Primitivisme 
is een bewust gekozen houding van de ‘geciviliseerde’, die het zich kan permitteren 
tijdelijk te verlangen naar het verloren gegane paradijs, niet zozeer om er permanent te 
toeven en blijvend te verkeren in een lager stadium van zijn evolutie, maar om zijn als 
onbevredigend ervaren eigentijdse situatie naar een hoger plan te verheffen. De 
tijdelijke regressie van de moderne primitivist staat in dienst van de vooruitgang, met 
als beloning een toekomstig verblijf in Utopia. Maar ‘primitieve kunst’ is een etiket dat 
de primitivist niet op zijn eigen producten plakt, maar reserveert voor het werk van de 
ander. De eigentijdse primitief wordt door de moderne primitivist wel verheerlijkt, maar 
tegelijkertijd blijvend veroordeeld tot zijn actuele staat. Veranderingen worden in zijn 
geval beschouwd als verraad aan zijn authenticiteit. 
Vooral na de Tweede Wereldoorlog, toen veel voormalige ‘primitieven’ zich van het 
koloniale juk bevrijdden en zich steeds meer migranten uit de Derde Wereld in de grote 
steden van West Europa vestigden, werden de begrippen door de negatieve 
connotaties steeds problematischer. 
 
POSTMODERN PRIMITIVISME 
Aan de vier fasen die Goldwater in het primitivisme onderscheidde, zouden wij gezien de 
recente ontwikkelingen het ‘postmoderne primitivisme’ kunnen toevoegen. De 
belangstelling die wij sinds de jaren tachtig weer zien herleven voor het primitieve wijkt 
namelijk op een aantal punten fundamenteel af van die van voorheen. Waar primitieve 
kunst begin deze eeuw vooral gebruikt is ter legitimering van de breuk van de moderne 
kunstenaar met de academische normen en waarden, valt de huidige belangstelling 
samen met enerzijds het ter discussie stellen van het modernisme zelf en anderzijds de 
emancipatie van de voormalige producenten van allerlei vormen van kunst die in het 
verleden of als primitief werden beschouwd of steeds in de marge van het primitivisme 
werden gewaardeerd. 
Postmodernisten geloven dat wij het moderne tijdperk definitief verlaten hebben. En de 
postmoderne kunstenaar gelooft niet meer in een lineair verloop van de geschiedenis. 
Het afzweren van het modernisme leidt in de praktijk van de beeldende kunst tot een veel 
vrijere omgang met beeldmotieven en stijlen uit het verleden; ook het primitieve arsenaal 
wordt driftig geplunderd. In de geschiedschrijving vindt een herbezinning plaats op de 
historische functie van het primitivisme waarbij veel meer aandacht wordt besteed aan 
niet-formele aspecten van de kunstproductie: men gaat over tot een bestudering van 
allerlei historische vormen van primitivisme in hun context. 
‘Primitieve’ kunst uit het verleden en de huidige kunstproductie uit regio’s die voorheen 
als primitief werden beschouwd, krijgen steeds meer een plaats in een pluralistische 
wereldgeschiedenis van de kunst. En de recente belangstelling voor het primitivisme 
bestrijkt anders dan voorheen zowel op mondiaal als op regionaal niveau een breder 
terrein: de afstand tot ‘de primitief’ is letterlijk en figuurlijk kleiner geworden, en de kloof 
tussen massa- en elitecultuur is minder diep geworden. Deze belangstelling heeft, vooral 
waar het eigentijds werk betreft van ‘minderheden’ wier werk traditioneel als primitief 
werd beschouwd of steeds in de context van het primitivisme werd geplaatst, paradoxaal 
genoeg ook een sterk ideologisch karakter. Paradoxaal omdat met het afzweren van het 
modernisme doorgaans ook het geloof in Utopia is opgegeven en de postmoderne 
kunstenaar zich niet meer als wereldhervormer gedraagt. 
De huidige belangstelling uit zich onder meer in een stroom van publicaties en 
tentoonstellingen gewijd aan allerlei vormen van primitivismen. Twee van deze 
tentoonstellingen, ‘Primitivism’ in 20th century art en Magiciens de la terre en hun 
receptie, kunnen hier dienen als illustratie van de huidige preoccupatie met vormen van 
primitivisme. 
 
‘PRIMITIVISM’ IN 20TH CENTURY ART 
De tentoonstelling ‘Primitivism’ in 20th century art. Affinity of the tribal and the modern 
die in 1984-1985 te zien was in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York, 
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werd door de makers gezien als een correctie op de visie van Goldwater, maar 
zij kan ook beschouwd worden als een poging om vast te houden aan de 
modernistische visie op het primitivisme met haar eenzijdige aandacht voor 
formele aspecten. De tentoonstelling was groots van opzet. Er gingen zes jaren 
van voorbereiding aan vooraf onder leiding van de toenmalige hoofdconservator 
van de afdeling schilder- en beeldhouwkunst William Rubin, die geassisteerd 
werd door zijn latere opvolger Kirk Varnedoe. Circa 150 moderne kunstwerken 
en ruim 200 tribale objecten werden er getoond en bij de tentoonstelling 
verscheen een lijvige, tweedelige catalogus van bijna 700 pagina’s, waaraan een 
vijftiental deskundigen bijdragen leverden, en die sindsdien verschillende herdrukken 
beleefde. 
In zijn inleiding is Rubin zonder meer duidelijk over zijn bedoeling met de 
tentoonstelling: “I want to understand the Primitive sculptures in terms of the Western 
context in which modern artists ‘discovered’ them. The ethnologists’ primary concern – 
the specific function and significance of each of these objects – is irrelevant to my topic, 
except insofar as these facts might have been known to the modern artists in question”, 
schrijft hij al op de eerste pagina van de catalogus. ‘Primitivisme’ zoals Rubin het 
definieert, is, zoals hij zelf toegeeft, etnocentrisch omdat het niet verwijst naar de tribale 
kunst zelf, maar naar de westerse belangstelling ervoor en reactie erop. Primitivisme is 
in zijn visie een aspect van de geschiedenis van de moderne kunst en niet van de 
tribale kunst en is vergelijkbaar met het ‘Japonisme’, dat niet refereert aan de Japanse 
kunst en cultuur maar aan de Franse fascinatie erdoor in de tweede helft van de vorige 
eeuw. 
Rubin heeft niet alleen weinig belangstelling voor ‘primitieve kunst’, ook de sociaal-
historische context van het primitivisme interesseert hem nauwelijks. Als verklaring 
voor het primitivisme hanteert hij namelijk een notie die later door Varnedoe duidelijker 
uiteengezet is in diens boek A fine disregard. What makes modern art modern. In 
deze opvatting vond de ontdekking van de tribale kunst door moderne kunstenaars als 
André Derain, Maurice de Vlaminck, Matisse en Picasso in de jaren 1905-1908 plaats, 
toen ontwikkelingen in hun eigen werk dit mogelijk hadden gemaakt. 
[…] 
MAGICIENS DE LA TERRE 
De tentoonstelling Magiciens de la terre, die in 1989 in het Centre Georges Pompidou 
Beaubourg en La Grande Halle La Villette in Parijs werd georganiseerd onder leiding van 
de pas benoemde directeur Jean-Hubert Martin, beoogde een correctie te zijn op 
‘Primitivism’ in 20th century art. De tentoonstelling was in tegenstelling tot die in het 
MoMA geen historische: een honderdtal eigentijdse kunstenaars werd uitgenodigd om in 
Parijs hun werk te maken en te presenteren. De helft was afkomstig uit het artistieke 
‘centrum’ en omvatte kunstenaars gekozen op grond van gebleken relaties in hun werk 
met niet- westerse culturen ‘soit par réel intérét (Clemente, J.-L. Byars, Marina 
Abramovic, Ulay, etc.), soit par leur origine (Paik, Kawara, Brouwn, etc.).’ De andere helft 
waren kunstenaars uit de ‘periferie’: kunstenaars uit niet- westerse landen met 
‘archaïsche’ werken, Martins ‘neutrale’ alternatief voor primitieve kunst. Sommigen waren 
al redelijk bekend in het Westen, anderen volstrekt onbekend. De deelnemers werden in 
een mondiale verbroedering als gelijkwaardige magiërs naast elkaar getoond. 
Hoewel de manifestatie in vergelijking met die in het MoMA door velen als een 
vooruitgang werd ervaren, werd ook deze ‘eerste echte internationale tentoonstelling van 
contemporaine kunst’ hevig onder vuur genomen; van de titel tot en met de gevolgde 
selectieprocedure en de presentatie. Door het woord ‘kunst’ te vermijden, dacht Martin 
het probleem te omzeilen dat dit concept niet in alle samenlevingen voorkomt. Kunst is 
voor hem iets spiritueels. Alle kunstwerken hebben een aura die inwerkt op de menselijke 
geest, en de grootste gemene deler van alle kunstzinnige uitingen op aarde is, volgens 
Martin, de ‘magie’. Maar de benaming ‘magiciens’ riep – zeker in combinatie met ‘terre’ 
(in plaats van ‘monde’) – onbedoeld vervelende associaties op met het romantisch 
primitivisme. 
 
Bron: Adi Martis, Expressionisme en primitivisme in de beeldende kunst van de 
twintigste eeuw, Heerlen 1998, p. 37-p. 46 
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Specifieke teksten - Primitivisme 
 
Het primitivisme – hier gedefinieerd als de interesse van westerse kunstenaars voor de kunst 
van andere, ‘primitief’ geachte culturen - is van grote invloed geweest op de kunst van de 
late negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.9 
 
 In de generieke teksten wordt uiteengezet dat de invloed van het primitivisme verschillende 
vormen kent. In onderstaande teksten komen verschillende voorbeelden aan bod, te 
beginnen met Paul Gauguin. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het primitivisme 
binnen het Duits expressionisme, met de kunstenaarsgroep Die Brücke als voorbeeld. Ten 
slotte wordt de rol van het primitivisme binnen Dada en het surrealisme belicht, met de 
kunstenaars Marcel Janco en Tristan Tzara als voorbeelden bij Dada, en André Masson en 
Max Ernst voor het surrealisme. 
 
Allereerst volgt uiteenzetting over collecties van ‘primitieve kunst’ in etnografische musea. 
Door deze collecties maakten veel Europese kunstenaars voor het eerst kennis met niet-
westerse kunst en culturen. 
 

Primitieve kunst in etnografische musea 
De term 'primitieve kunst' raakte aan het begin van deze eeuw in zwang als benaming 
voor een categorie objecten die tevoren in het Westen niet als 'kunstwerken' werden 
beschouwd, dat wil zeggen: objecten die afkomstig waren uit gebieden aan de rand 
van of buiten de culturele invloedssfeer van Europa, het Midden-Oos-ten, India, China 
en Japan. In een baanbrekende studie getiteld Primitive Culture (1871) besteedde 
Edward Tylor, de eerste hoogleraar in de antropologie in Oxford, slechts aandacht aan 
kunst voor zover zij een verhelderende bijdrage kon leveren aan zijn streven “de relatie 
te bepalen tussen de geestestoestand van de wilde en die van de beschaafde mens”. 
De etnografische musea die in de negentiende eeuw werden ingericht - onder meer in 
Kopen-hagen (1841), in Berlijn (1856), in Leiden (1864), in Cambridge, Mass. (1866), 
in Dresden (1875) en in Parijs (1878) -hanteerden alle eenzelfde benadering. Zij 
stelden zich ten doel aan het licht te brengen welke de grondslagen waren waarop de 
westerse beschaving zich had ontwikkeld en kunnen nu worden beschouwd als 
monumenten van de evolutiegedachte die bezongen wordt in TheOrigin of Species van 
Charles Darwin (1859), dat de ondertitel draagt: The Preservation of Favoured Races 
in the Strugglefor Life. 
Objecten die tevoren als vreemde, geïsoleerde voorbeelden van menselijk vernuft 
werden bewaard in kabinetten van 'natuur-lijke en artificiële rariteiten' - 
'Wunderkammern', zoals ze in het renaissancistische Duitsland werden genoemd  - 
werden nu gecombineerd met door mensen gemaakte prehistorische voorwerpen om 
een beeld te geven van de evolutie van de materiële beschaving. Het 'vreemde' en 
'exotische' van deze objecten werd tot op zekere hoogte geneutraliseerd door ze op te 
nemen in de cultus van de geschiedenis, het 'historicisme' - een van de belangrijkste 
elementen in het westerse denken van de negentiende eeuw. De meeste voorwerpen 
in etnografische musea waren wapens en andere gebruiksvoorwerpen die 
ontdekkingsreizigers, handelaars en missionarissen meebrachten uit Afrika, Amerika 
en - na het midden van de achttiende eeuw - van de eilanden in de Stille Zuidzee. De 
koloniale machten bouwden meer gespecialiseerde collecties op. Ook werden er 

                                                      

9 Primitivisme wordt ook wel breder gedefinieerd (bijvoorbeeld door Robert Goldwater in zijn Primitivism in 
Modern Art van 1938/1966) als de interesse van westerse kunstenaars in zowel de kunst van ‘primitieve’ culturen 
en als die van kinderen en waanzinnigen die om andere redenen als ‘primitief’ kunnen worden beschouwd. Of 
nog breder, als de bewondering van ‘beschaafde’ mensen voor alles wat hen ‘primitiever’ en daarmee 
‘natuurlijker’, ‘eenvoudiger’, ‘oorspronkelijker’, ‘authentieker’ en dus beter toeschijnt dan de eigen 
overgeciviliseerd en decadent geachte beschaving (zoals door Arthur O. Lovejoy en George Boas in hun 
Primitivism and Related Ideas in Antiquity van 1935). Hoewel deze laatste visie impliceert dat het primitivisme van 
alle tijden en culturen is, wordt het begrip de laatste decennia vooral in de nauwe, hier gehanteerde betekenis 
gebruikt. 
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koloniale tentoonstellingen georganiseerd (in 1883 in Amsterdam, in 1887 in Londen, in 
1897 in Tervuren bij Brussel), waarvan de opzet duidelijk werd gedemonstreerd in een 
groep eigentijdse Europese beelden bij de ingang van het museum in Tervuren, die 
voorstelde hoe België vrede, voorspoed en het christelijk geloof aan de Congo bracht! 
Hoewel de ideeën en uitgangspunten waarop deze musea berustten, tezamen met het 
kolonialisme dat zij verheerlijkten, in diskrediet zijn geraakt, wordt het woord 'primitief' 
nog steeds gebruikt voor de objecten die er tentoongesteld worden (hoewel 
tegenwoordig soms de voorkeur wordt gegeven aan het woord 'etnisch'). De term 
'primitief' heeft zowel een positieve als een negatieve bijklank als hij wordt gebruikt om 
aan te geven hoe ver de moderne stadsmens af staat van de natuurlijke oerstaat – een 
thema dat in de westerse beeldende kunst en literatuur steeds weer opdook (en vooral 
indrukwekkend uitdrukking kreeg in de pastorale lyriek), en een thema dat juist in het 
sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde Westen van de late negentiende eeuw, zoals 
we al hebben gezien, duidelijk in de belangstelling stond. De heterogene 
verzamelingen houtsnijwerk, schilderingen en assemblages van verschillende 
materialen hebben weinig gemeen behalve het feit dat zij afwijken van westerse 
kunstopvattingen, vooral van het naturalisme, en het feit dat zij - zoals bijna alle 
belangrijke kunstvormen overal en te allen tijde - in nauwe samenhang met religie en 
magie zijn ontstaan. Het zijn uitingen van het algemene en eeuwige streven van de 
mens om in harmonie te leven met natuurlijke en bovennatuurlijke machten of van zijn 
pogen deze langs magische weg te beheersen. Slechts heel zelden zijn zij uitsluitend 
als decoratie bedoeld. Het gaat echter om voortbrengselen van totaal verschillende 
sociale groepen, die hun kunst integreerden in complexe stelsels van wetten, 
gewoonten, zeden, kennis en religieuze opvattingen. En in tegenstelling tot de 
illustratieve kunst van de grote, op zending gerichte wereldgodsdiensten, neigt 
'primitieve kunst' bewust naar het mysterieuze en esoterische. De exacte betekenis 
van een magisch voorwerp, van een ritueel masker, van het houtsnijwerk aan de 
daklijst van een huis of een schildering op een schild bleef voorbehouden aan 
ingewijden, soms een enkele kleine groep binnen een gemeenschap, en viel steeds 
moeilijker te achterhalen naarmate de structuur van deze gemeenschappen zich 
wijzigde, zoal niet volledig ontwricht raakte, door het contact met het Westen.’ 
 
Bron: H. Honour en J. Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis, 1995, p.689-p.690 
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HET PRIMITIVISME VAN PAUL GAUGUIN 
Zoals in de generieke teksten te lezen is, wordt Paul Gauguin (1848-1903) over het 
algemeen als eerste primitivist beschouwd. De kunstenaar trok steeds verder weg van de 
bekende westerse wereld, op zoek naar een onbedorven paradijs. Maar in hoeverre nam hij 
werkelijk afstand van de westerse tradities, en heeft hij zo’n paradijs ooit gevonden op zijn 
zoektochten? Deze vragen worden in de onderstaande teksten beantwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ‘Exposition Coliniale’ op de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs 
 
 
 

Paul Gauguin en de wereldtentoonstelling van 1899 
Heel Parijs was betrokken bij de wereldtentoonstelling van 1889. De 
wereldtentoonstellingen werden in de tweede helft van de negentiende eeuw gezien 
als etalages van technologische en culturele vooruitgang. Industrie, wetenschap, 
commercie en kunst moesten samen de nationale eenheid tonen. Bij de 
wereldtentoonstelling van 1889 presenteerde Frankrijk zich vanuit twee perspectieven: 
als geïndustrialiseerd land en als koloniale grootmacht. Voor dat eerste werd de 
driehonderd meter hoge Eiffeltoren neergezet. De status van Frankrijk als tweede 
koloniale macht ter wereld - de eerste was Groot-Brittannië - werd benadrukt met de 
Exposition Coloniale, een apart onderdeel van de tentoonstelling. 
Paul Gauguin mocht samen met de andere kunstenaars uit Pont-Aven - een dorpje in 
Bretagne waar hij enige tijd werkte – schilderijen tentoonstellen in een café, maar geen 
van zijn zeventien werken werd verkocht, en het werk werd evenmin gewaardeerd door 
de critici. Gauguin was op zijn beurt zeer kritisch over de officiële academiekunst die 
getoond werd op de Wereldtentoonstelling. Die teleurstelling werd echter goedgemaakt 
door de Koloniale Tentoonstelling, waar de Franse koloniën en het Ministerie van 
Oorlog gezamenlijk een presentatie hielden. Bezoekers zagen kleurrijke panorama's 
van huizen en religieuze architectuur van vreemde volken vanuit de hele wereld. De 
grootste attractie was de deelname van oorspronkelijke bewoners uit de Franse 
koloniën die speciaal hiervoor naar Parijs waren gebracht. Deze mensen woonden op 
het tentoonstellingsterrein in gereconstrueerde dorpjes en verkochten zelfgemaakte 
producten aan nieuwsgierige bezoekers. 
Op de eerdere wereldtentoonstelling in Parijs, in 1878, waren de koloniën alleen 
formeel gepresenteerd, maar in 1889 was het een van de belangrijkste onderdelen van 
het programma. Een Duitse bezoeker beschreef het als volgt: “Je ziet hier volkomen 
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authentieke reproducties van paleizen, officiële gebouwen, huizen en winkels uit alle 
Franse koloniën in oorspronkelijk formaat. Niet minder dan 190 afzonderlijke gebouwen 
zijn hier gereconstrueerd, waarvan sommige (zoals het Chinese Paleis) meer dan 
tachtig meter in lengte en diepte meten!”. 
Gauguin keerde geregeld terug naar de koloniale tentoonstelling. Hij was diep onder de 
indruk van de optredens van Buffalo Bill, die, in het kader van de Amerikaanse bijdrage 
aan de wereldtentoonstelling, grote groepen toeschouwers vermaakte met zijn 
wildwest shows. Het is dan ook geen toeval dat Gauguin zijn haar langer ging dragen. 
Hij poseerde voor de fotocamera met een brede cowboyhoed, nadat hij een aantal 
voorstellingen van de show had gezien. In een brief aan Emile Bernard schreef hij: “Ik 
zocht je vergeefs op de tentoonstelling - ik ben naar Buffalo gaan kijken. Moet je echt 
zien. Is erg interessant.” Gauguin was ook erg geïnteresseerd in de Pagode van 
Angkor. Op de zijmuren waren reproducties van reliëfs van Cambodjaanse figuren 
aangebracht, die hij bij een van zijn bezoeken natekende. Bij alle paviljoens waren ook 
lokale producten, boeken, albums, kaarten en losse foto’s te koop. We weten niet of 
Gauguin deze dingen ook kocht, maar hij had al wel dergelijke afbeeldingen in zijn 
bezit, zo blijkt uit een andere brief aan Bernard. “Hindoe-dansen zijn te zien in het 
Javaanse dorp. Alle Indiase kunst is hier te zien, en de foto’s die ik heb van Cambodja 
komen letterlijk tot leven. Ik ga donderdag weer, omdat ik dan een afspraakje heb met 
een mulatmeisje.” 
 
Bron: Christoph Becker, Paul Gauguin: Tahiti, Stuttgart (Gerd Hatje Verlag) 1998, pp. 
95-103 (samengevat en vertaald uit het Duits). 
 
 
In zijn The Shock of the New ontkracht Robert Hughes de mythe dat Gauguin 
Tahiti als eerste westerse kunstenaar zou hebben ontdekt. Hij schrijft: 
 
Gauguin was de eerste Franse kunstenaar (als we de Afrikaanse reizen van de 
negentiende-eeuwse romantici niet meerekenen) die probeerde het paradijs op grote 
afstand van Parijs te vinden, maar hij was beslist niet de eerste Europese schilder die 
Tahiti bezocht. Het paradijs in de Zuidzee vormde al meer dan een eeuw voor de tijd 
van Gauguin een stokpaardje van de westerse kunst. Vanaf het moment dat het werd 
ontdekt door kapitein Wallis, in 1767, schilderden degenen die het verkend hadden (en 
degenen die hun boeken hadden gelezen) het af als een Elysium waaraan de zondeval 
voorbij was gegaan, als “de tuin van Eden... het penseel van een Boucher waardig”, 
om de notities van de Franse reiziger Bougainville te citeren, die hij maakte toen hij in 
1768 de baai van Matavai binnenvoer, en de Polynesische nimfen op zich toe zag 
komen “als Venus die voor de Phrygische herder verschijnt, want ze hebben de 
hemelse vormen van die godin”.10 
In de late negentiende eeuw was het denkbeeld van de Nobele Wilde, die zich in 
gelukzalige onschuld ophield in de vruchtbare schoot der natuur, uitgegroeid tot een 
van de belangrijkste fantasieën binnen het Europese denken; en Tahiti werd 
voorgesteld als het bewijs van Zijn en Haar bestaan. Bovendien was het paradijs een 
Franse kolonie, compleet met postagentschap en andere attracties; wie het dieet op 
broodvruchten te eentonig vond kon - net als Paul Gauguin, die zich verschrikkelijk op 
kosten joeg - overschakelen op sardines in blik en geïmporteerde beaujolais. 
In de jaren tachtig, toen hij zich in vooruitstrevende literaire en artistieke kringen 
bewoog, door de symbolisten werd vertroeteld en een aanhang van jongere 
kunstenaars zoals Maurice Denis en Emile Bernard om zich heen verzamelde, groeide 
Gauguins haat tegen de stedelijke middenstandscultuur langzaamaan tot verstikkens 
toe. Hij meende staat te mogen maken op ‘primitief’ bloed; hij had een half-

                                                      

10 Het ‘Elysium’ is dat deel van de Griekse onderwereld waar helden na hun dood verbleven. François Boucher 
was een achttiende-eeuwse Franse schilder die bekend stond om zijn zoete, lieflijke schilderijen met een 
sensuele ondertoon.  
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Peruviaanse grootmoeder, die zelf een buitenechtelijk kind was. En verder in het 
verleden, zo liet Gauguin graag doorschemeren, waren er sporen aan te wijzen van 
slaven uit Martinique. Hij zag zichzelf als de laatste romantische overlevende, als een 
held van het instinctmatige die slecht op zijn plaats was in cafés en salons, en hij 
verlangde ernaar met Frankrijk te breken. De directe aanleiding voor zijn ontsnapping 
bood de Parijse Tentoonstelling van 1889, waar ook een aantal ‘inheemse’ dorpen uit 
verschillende delen van het Franse imperium te zien waren: uit Cochin-China 
[Vietnam], Marokko en Tahiti. [...] 
In 1891 vertrok hij vanuit Marseille naar de Zuidzee. In zijn bagage bevond zich een 
jachtgeweer, bedoeld voor de wilde beesten van het paradijs, en twee mandolines en 
een gitaar, waarmee hij de nimfen onder de palmbomen serenades zou brengen. 
Gauguin wist wat hij wilde zien. En dankzij Stéphane Mallarmé was hij, voor hij vertrok, 
al voorzien van enige regieaanwijzingen. De eerste regel van Mallarmé’s 
herdersgedicht De namiddag van een faun (1876) was: “Ces Nymphes, je les veux 
perpétuer” (“Ik wil ze vereeuwigen, die nimfen”). In een brief uit Tahiti schreef Gauguin 
dan ook: “Ik wil ze vereeuwigen, die nimfen, met hun gouden huid, hun doordringend 
dierlijke geur en hun tropische charmes.” De weg waarlangs hij ze kon vereeuwigen, 
zijn kunst, had al een vergevorderd stadium van ontwikkeling bereikt. Het wijdverbreide 
denkbeeld dat Gauguin zichzelf pas in Tahiti als schilder ‘ontdekte’ is onjuist. Alle 
componenten van zijn werk - de vlakke kleurpatronen, de kronkelige omtrekken, het 
verlangen om symbolische vaststellingen te doen over leven en lijden van de mens, de 
interesse voor ‘primitieve’ kunst, en het idee dat kleur kan functioneren als een taal - 
waren al vóór 1891 in Frankrijk vergaard. De tijd die hij in Bretagne had doorgebracht 
met schilderen, waar hij het middelpunt vormde van één van de vele 
kunstenaarskolonies waarmee de kust was bezaaid, vormde in zeker opzicht een 
voorbereiding op Tahiti. 
Het eiland was echter niet meer wat het geweest was. Het verval was al ingetreden op 
het moment dat kapitein Wallis er voet aan wal zette, en was gedurende de volgende 
honderdvijfentwintig jaar gestaag voortgeschreden. Gauguin vond geen paradijs maar 
een kolonie. In plaats van nimfen verschenen hem prostituees, de pure kinderen van 
Arcadië waren opgegroeid tot lusteloze halfbloeden - een cultuur die was ondermijnd 
door missionarissen, drank, exploitatie en gonorroe, waar de oude rituelen verloren 
waren gegaan, waar geen herinneringen aan het verleden bewaard waren gebleven, 
en waar de bevolking sinds de tijd van kapitein Wallis was verminderd van 40.000 tot 
6.000 mensen. 
Het paradijs dat Gauguin schilderde was dus bedrieglijk van aard. Het was een 
verontreinigd Eden vol culturele spookverschijningen. Zijn Tahitiaanse vrouwen waren 
de overlevenden van een gouden tijdperk dat ze zich niet konden herinneren. Dit kwam 
op een eigenaardige manier ten goede aan de vormelijke, klassieke kant van Gauguins 
kunst. Wij zien hem als een moderne schilder, maar dat was hij niet, tenminste, niet 
helemaal: zijn verbeeldingswereld bestreek gebieden die eerder tot de Derde 
Republiek dan tot de twintigste eeuw behoren, en één daarvan was zijn voorkeur voor 
de allegorie. Hij wilde fabels schilderen met een ontzaglijk gewichtige moraal, en 
beschouwde zichzelf veeleer als een zedenmeester dan als een technicus, 
gespecialiseerd in visuele belevenissen. Juist deze behoefte om tegen een breed 
publiek te preken over religieuze of ethische onderwerpen zou de kunst van zich 
afschudden toen ze van de negentiende naar de twintigste eeuw overstapte. Gauguin 
dacht echter dat hij in staat zou zijn een paar algemene aanwijzingen voor de toekomst 
van het menselijke ras te ontdekken in de verworden mythe van de Nobele Wilde. In 
1897 schilderde hij een groot doek, getiteld Waar komen we vandaan? Wie zijn we? 
Waar gaan we heen? Van de Tahitiaanse Eva in het midden tot en met de fluisterende 
figuren en de sibilleachtige oude vrouw die de houding van een Peruviaanse mummie 
heeft aangenomen, is alles met symboliek beladen. 
 
Bron: Robert Hughes, De schok van het nieuwe: Kunst in het tijdperk van verandering, 
Utrecht (Veen) 1981, pp. 128-29.  
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Gauguin, Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waar gaan we heen? (1897)

 
 
Over Gauguins dubbelzinnige houding ten opzichte van zowel Tahiti als Europa  
 
Het hele idee had machteloze dromerij kunnen blijven, de spreekwoordelijke strohalm 
van iemand die zich in zijn dagelijkse misère had laten bedwelmen door schrijvers als 
Charles Baudelaire of Pierre Loti (wiens idylle over Tahiti Gauguin inderdaad had 
gelezen). Maar Gauguin ging écht, en hij had daarbij duidelijke plannen voor ogen met 
zijn kunst. Dat Gauguin als schilder in zijn omstandigheden zo standvastig was, dwingt 
respect af. Hij was het op de manier van iemand die domweg weet dat hij een 
buitengewoon talent heeft, en dat erkenning dus ooit moet komen. “Ik ben een groot 
schilder, en ik weet het”, had hij vroeger al geschreven aan zijn vrouw Mette. Misschien 
werd zijn vasthoudendheid nog eens versterkt door de voorbeelden van Courbet, 
Manet en de impressionisten, die allen na een periode van onbegrip erkenning hadden 
gevonden als belangrijke vernieuwers. 
Het suggereerde dat de geschiedenis van de moderne schilderkunst bestond uit een 
patroon van elkaar afwisselende scholen, waarin aanvankelijke verguizing nu eenmaal 
hoorde bij uiteindelijk succes. “Weet je wat Monet verdient, tegenwoordig?”, schreef 
Gauguin vanuit Tahiti aan zijn vrouw: “Tegen de 100.000 francs per jaar. Denk je dat 
dat toeval is? Je zult wel zeggen dat zijn schilderkunst makkelijker te begrijpen is, etc. 
Maar vijftien jaar geleden verkocht hij moeizaam voor 100 francs, en toen was zijn 
schilderkunst nog makkelijker te begrijpen.” Later schrijft hij aan Mette dat een 
tentoonstelling met Tahitiaans werk voor de verkoop (“Ik had de prijzen erg hoog 
gesteld”) een tegenvaller was geweest: “We moeten gewoon wachten. Maar laten we 
daar verder niet aan denken. Het belangrijkste is dat mijn tentoonstelling een groot 
artistiek succes was, en zelfs woede en jaloezie heeft gewekt. Er zijn er genoeg die me 
nu de grootste moderne schilder vinden.” 
De ideeën over moderne kunst werden toen vooral gevormd in de kring van 
symbolisten, waarin Gauguin al voor Tahiti thuis was geraakt. Dáár zag men in de 
jaren tachtig van de negentiende eeuw hartstochtelijk uit naar een nieuwe wending in 
de kunst: “We hadden genoeg”, beweerde bijvoorbeeld de schrijver Teodor de 
Wyzewa, “van realisme in schilderkunst en literatuur, genoeg van die zogenaamde 
waarheidsgetrouwheid. We waren overweldigd door een dorst naar dromen, gevoelens 
en poëzie. We waren verzadigd van te schel en levendig licht, en verlangden naar 
sluiers.” Een van de schilders die daarin voorzag werd de Fransman Puvis de 
Chavannes, “een soort medicijn, waaraan we ons vastklampten als patiënten aan een 
nieuwe behandeling”. De ietwat bedaagde idylles en gestileerde allegorieën van Puvis, 
zoals zijn Het heilige woud (uit 1884) wekken tegenwoordig niet meer zulke stormen 
van geestdrift. Maar in elke geschiedschrijving van de moderne schilderkunst zal zijn 
naam vroeg of laat vallen, omdat er zo veel schilders zijn geweest die op de een of 
andere manier met het plan rond hebben gelopen om Puvis te moderniseren - Seurat 
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bijvoorbeeld, of Matisse; zelfs Picasso heeft het nog gedaan. Opvallend aan die 
plannen is dat ze allemaal erg verschillen: voor Seurat was het de moderne 
stippeltechniek, voor Matisse was vooral een strengere, decoratieve stilering de 
aanvulling die Puvis behoefde om waarlijk modern te zijn. 

 

 
 

 

Puvis de Chavannes, Het heilige woud (1884) 

Ook Gauguin vond, bij al zijn bewondering voor Puvis, dat zijn soms wat stoffige 
plechtigheid nog niet het definitieve antwoord op de impressionisten kon zijn. De 
theorie van Puvis paste eigenlijk óók niet helemaal bij het symbolistische verlangen 
naar versluiering. Puvis zei bijvoorbeeld dat schilderijen abstracte gedachten “zo helder 
en lucide mogelijk” moesten uitbeelden, wat wel iets anders was dan Gauguins motto: 
Soyez mystérieuses! (“Weest mysterieus!”). De pastorale wereld van Puvis’ Het heilige 
woud bestaat dan ook uit personificaties van de kunsten en wetenschappen, volgens 
het geijkte procédé gehuld in antieke gewaden. (Toulouse-Lautrec had er al een 
parodie op gemaakt: tussen de toga’s en nimfen van Puvis’ verstilde pastorale liet hij 
een brutale stoet opkomen van zijn, Lautrecs, vrienden in moderne broeken en jasjes, 
die door een Parijse agent de toegang wordt versperd.) 
Voor de nieuwe kunst zocht Gauguin naar treffender middelen om droomwerelden te 
maken, en dát was zijn belangrijkste reden om naar Tahiti te gaan. Daar eenmaal 
aangekomen heeft hij zich opmerkelijk strak aan zijn oorspronkelijke doelstelling 
gehouden. Een enkele keer heeft hij zelfs letterlijk werken van Puvis in het Polynesisch 
overgebracht; ook zijn meesterwerk, Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waar 
gaan we heen?, kan men zien als een ruige en bonte versie van Puvis: dezelfde 
friesgewijze opbouw met figuren die raadselachtige handelingen verrichten in een 
paradijsachtig landschap; dezelfde enigszins plechtstatige sfeer, maar overgezet in 
een exotische omgeving. Waar het Gauguin met dat exotische om ging was ten dele 
een sfeer van onschuld en onbedorvenheid die al langer met de Polynesische eilanden 
werd geassocieerd, maar daarbij ook een versteviging van het klassieke, bij Puvis wat 
verwaterde beeld van een ‘gouden tijdperk’. “Ik droom van krasse harmonieën”, 
schreef hij aan een criticus die had geklaagd dat niets in dit werk de betekenis van de 
allegorie verduidelijkte: “Mijn droom laat zich niet grijpen, en bevat geen allegorie.” 
Gauguin leek oprecht te geloven dat op Tahiti sporen van een nieuw, althans een nog 
steeds bestaand paradijs waren te vinden (“de geur van eertijdse vreugde adem ik in 
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het heden”, schreef hij diezelfde criticus), maar dat neemt niet weg dat zijn schilderijen 
geen rechtstreekse uitbeeldingen van het leven op Tahiti zijn - verre van dat. Hij keek 
niet naar zijn omgeving als een topograaf, maar als een schilder die voortdurend op 
zoek is naar flarden van bewonderde kunst. Het was een procedure die Gauguin al 
toepaste voor hij naar Tahiti ging. Ook toen hij met Van Gogh in de Provence was 
bekeek hij de landelijke omgeving door een filter van geliefde kunstwerken. Hij schrijft 
zijn vriend Emile Bernard bijvoorbeeld dat de vrouwen er ‘een Griekse schoonheid’ 
hebben, dat hun halsdoeken zich plooien als op primitieve schilderijen uit de vijftiende 
eeuw, dat hij Griekse processies ziet, en meisjes die lijken op Juno – “Enfin, dat is hier 
allemaal te zien. In ieder geval ligt hier een bron van een mooie moderne stijl.” In 
diezelfde brief formuleert hij ook een artistiek programma in drie woorden: “Ik zie hier 
gekleurde Puvissen voor me, gemengd met Japan.” 
Dit ‘programma’ heeft Gauguin van het begin tot het eind toe volgehouden. De 
paradijzen die hij op Tahiti zou maken blijken te zijn samengesteld uit brokstukken van 
oude pastorales, maar dan geïnjecteerd met een nieuwe couleur locale. Vooral de 
kleur moest zorgen voor de stevigheid en het geheimzinnige, de eigenschappen die hij 
bij Puvis miste: harde kleuren, rood en blauw naast elkaar, veel complementaire 
contrasten op een manier die je zelfs bij Monet niet tegenkwam. Bovendien zitten zijn 
schilderijen vol met herinneringen aan kunstwerken uit andere tijden en streken: het 
Atheense Parthenonfries bijvoorbeeld, en de Javaanse Borobudur. De manier waarop 
Gauguin dit soort voorbeelden verwerkte is goed afleesbaar in een van de eerste 
schilderijen die hij op Tahiti maakte: la Orana Maria; erg Tahitiaans (voor zover je dat 
kunt beoordelen), maar bij nadere beschouwing worden de herinneringen aan oude 
kunst steeds voelbaarder. De engel doet denken aan Fra Angelico, de twee vrouwen 
zijn van een reliëf op de Borobudur gestapt, en het gezicht van Maria is ontleend aan 
Botticelli’s Primavera. 

 
 

 

Gauguin, La orana Maria (1891) 

 
In de kunstgeschiedenis wordt soms veel werk gemaakt van het traceren van 
‘invloeden’ en ontleningen, wat wrevel kan wekken, vooral als de verbanden niet zo 
stevig zijn. Dat laatste is bij Gauguin niet het geval, want hij droeg niet alleen 
herinneringen mee in zijn geheugen - hij had van al deze voorbeelden reproducties 
meegenomen naar Tahiti. Soms gebruikte hij ze alleen als referenties, en soms ook als 
versiering van zijn hut - die Botticelli bijvoorbeeld had hij aan de muur hangen, en foto’s 
van fragmenten van de Borobudur zijn, beduimeld en gekreukt, in Gauguins 
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nalatenschap gevonden. Gauguin moet een heel pakket reproducties hebben 
meegenomen, als grondstoffen van zijn idylles. Vandaar ook dat er op zijn schilderijen 
soms ineens details opduiken van Courbet, het Parthenon, Cranach, Prud’hon of zelfs 
Jongkind, een onwaarschijnlijk ensemble dat, samen met foto’s van werk van Puvis, of 
van Egyptische, Japanse of Javaanse kunst, bouwstenen leverde voor de Tahitiaanse 
pastorales. Het is een wonder dat Gauguin met zulke bijeengeraapte onderdelen vaak 
een zo vanzelfsprekende eenheid wist te fabriceren. Een enkele keer ontbreekt die 
vanzelfsprekendheid ook wel, als de ontlening al te duidelijk is bijvoorbeeld, en botst 
met de couleur locale. Neem Tà Matete, een uitbeelding van een markt op Tahiti - de 
Egyptische stijl is hier op het eerste gezicht duidelijk, en daarmee ook het procedé. 
Toch geeft het ook een speciale ontroering dat het exacte voorbeeld hiervoor, een 
Egyptische wandschildering van zo’n 1500 jaar voor Christus, tussen Gauguins spullen 
is gevonden. Het is een foto met het stempel van Giraudon, een bedrijf dat nog steeds 
bestaat, en nog steeds reproducties van kunst levert - Gauguin zelf zit nu ook in de 
collectie.  
 

 
 

 

Gauguin, Ta matete (1892) 

 
Hoewel Gauguin erg veel moeite nam om te reizen naar een plek waar hij zijn ideaal 
kon vinden, is zijn werk een zuiver voorbeeld van kunst die voortkomt uit kunst. 
Gauguins Tahiti is een nieuwe paradijswereld, gedistilleerd uit oude plaatjes. Polynesië 
fungeerde daarbij vooral als versterkende toevoeging; iets waaraan het distillaat zijn 
speciale kracht ontleent. Overigens had het exotische Gauguin in zijn greep op een 
manier die iets weg heeft van een verslaving: in 1901 wilde hij nog verder reizen, naar 
de Marquises-eilanden, où la vie est très facile et très bon marché (waar het leven 
makkelijk en goedkoop is). Het was er niet alleen goedkoper, maar ook wilder, en wat 
Gauguin vreesde was dat zijn fantasie op Tahiti uitgeput zou raken. Bovendien, als hij 
zijn werk op de Marquises nog primitiever en vreemder kon maken, zou dat ook een 
effect hebben op zijn schilderijen uit Tahiti. Die zouden daarnaast begrijpelijker worden 
voor het publiek: “Mijn doeken uit Bretagne zijn rozenwater geworden naast die uit 
Tahiti; Tahiti zal eau de cologne worden vanwege de Marquises.” Gauguin heeft op de 
Marquises niet lang genoeg kunnen werken om deze strategie te testen, maar de reeks 
werd wel door anderen voortgezet. Na hem (en zeker ook in navolging van hem) 
begonnen kunstenaars nóg primitiever bronnen te gebruiken, die het door hem 
begonnen procedé van toenemende versterking voortzetten: de Afrikaanse maskers en 
totems van het kubisme. 
 
Bron: Jeroen Stumpel, ‘Gemaakte idylles’, Kunstschrift, 1991 / 5 
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PRIMITIVISME BIJ HET DUITS EXPRESSIONISME 
In onderstaande tekst wordt toegelicht met welk doel de kunstenaars van die Brücke hun 
aandacht richtten op ‘primitieve’ kunstuitingen, hoe zij hiermee in contact kwamen en op 
welke wijze zij deze invloed verwerkten in hun kunst. 
 
 

 
 

 

Kirchner, Naakt (Dodo) (1909) 

 
Die Brücke 
De primitieve schilder- en beeldhouwkunst was ook bekend bij de kunstenaars die de 
‘Brücke’-groep vormden. De scheppingen van de inheemse kunstenaars van Afrika en 
Oceanië werden door Ernst Ludwig Kirchner [1880-1938] ‘ontdekt’ in de vitrines van 
het volkenkundig museum van Dresden in 1904. […] De Duitsers vonden, met de hun 
eigen grondigheid, Afrika en Oceanië tegelijk in één museum, en zoals het bij de in hun 
land verder gevorderde staat van etnologisch verzamelen paste, raakten zij meteen 
vertrouwd met een uitgebreide variëteit aan stijlen waar de Fransen jaren over hadden 
gedaan. Misschien was het deels hieraan te danken, maar zeker ook aan hun artistieke 
bedoelingen, dat zij de primitieve kunst nooit alleen maar als curiositeit zagen […]. Wat 
hen fascineerde was de kracht en de directheid van de primitieve kunst, of, zoals Emil 
Nolde [1867-1956] stelde: “haar absolute primitiviteit, haar intense, vaak groteske 
uitdrukking van kracht en leven in de meest eenvoudige vorm”. 
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Emile Nolde, Maskers (1920) 

Niettemin blijft een element van exotisme aanwezig. Dit blijkt niet alleen uit hun 
bewondering voor Gauguin, wiens werk zij in Duitsland of, zoals Nolde, tijdens reizen 
naar Parijs leerden kennen, of in de duidelijke navolging van Gauguins reizen en 
schilderijen. Het is ook zichtbaar in de onderwerpen die zij voor hun schilderijen kozen, 
vooral in die van Nolde. Hoewel sommige van zijn schilderijen gedurende zijn zes 
maanden lange verblijf, in 1913-1914, in Rusland, Japan, Palau, de 
Admiraliteitseilanden en Nieuw-Guinea werden geschilderd, zijn andere later gemaakt. 
Dit toont aan dat Nolde geen portretten van inheemsen hoefde te maken of decoratieve 
details van inheemse kunst hoefde te kopiëren, zoals Gauguin had gedaan: hij kon zijn 
indrukken en gevoelens na zijn thuiskomst verwerken. […] Deze schilderijen zijn geen 
etnologische documenten en ook geen geïdealiseerde documenten zoals Gauguin die 
had geschilderd, waarin correct weergegeven details opgaan in een geheel met de 
bedoeling om zo het onbedorven wezen van de primitieve wereld voor te stellen. […] 
Noldes werk is eerder primitief in termen van de emoties van de kunstenaar. Het 
primitieve voorbeeld is uit zijn context gelicht en in het hoofd van de kunstenaar beland 
en wordt zo onplaatsbaar en direct - kwaliteiten die het meest opvallen in zijn close-ups 
van maskers en hoofden. […]  
De waardering van de Brücke voor primitieve kunst was niet op formele aspecten 
gericht. Kenmerkend is dat er in de schilderijen van Kirchner, de ontdekker van die 
kunst, heel weinig directe verwijzingen zijn naar bestaande primitieve objecten. Bij 
gelegenheid maakte hij graag een omgeving van ‘primitieve’ beeldhouwwerken voor 
zijn figuurstukken, maar hij sneed zulke objecten dan zelf. Toch schuilt er in deze 
beelden mogelijk een invloed van beelden en huisversieringen uit Kameroen, te meer 
omdat Kameroen een Duitse kolonie was en deze kunst in de Duitse musea goed was 
vertegenwoordigd. [...] 
De Duitse kunstenaars van de Brücke-groep waren niet geïnteresseerd in 
oppervlakkige verfijningen. Zij beschouwden decoratie net als naturalisme als het 
kenmerk van een slap makende decadentie. Zij zagen in primitieve kunst de 
uitdrukking van een directe en niet te onderdrukken vitaliteit; zij vonden er die directe 
overdracht van emoties in, waarnaar zij in hun eigen werk op zoek waren. Daardoor 
waren zij in staat Afrikaanse en Melanesische beelden in een nieuw licht te zien, niet in 
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de war gebracht door conventionele vooroordelen wat betreft gelijkenis, vaardigheid, 
beheersing en afwerking. 
Zij waren de eersten die begrepen dat als een masker of figuur een demonische of 
magische bedoeling heeft, zulke kwaliteiten op zijn hoogst irrelevant zijn en dat een 
ruige, brede behandeling, zogenaamd grof snijwerk en vloekende kleuren, een 
expressieve werking kunnen hebben. (…) Bovendien voelden zij dat veel Afrikaanse 
kunst meer dan de aspecten van de zichtbare wereld de onzichtbare krachten achter 
die wereld tot uitdrukking bracht en dat juist dit de kracht ervan verklaarde. 
 
Bron: Robert Goldwater, Primitivism in Modern Art, Cambridge MS/Londen 1986 
(tweede, uitgebreide editie), pp. 105-22 (samengevat) 

 
 
DADA, SURREALISME EN PRIMITIVISME 
Primitivisme speelt ook binnen Dada en het surrealisme een belangrijke rol, zoals blijkt uit 
onderstaande teksten uit de catalogus bij de grote tentoonstelling “Primitivism” in 20th 
Century Art die in 1984 in het Museum of Modern Art in New York werd gehouden. Ideeën 
over ‘het primitieve’ hadden invloed op de basisgedachte achter Dada en op haar meer 
theatrale uitingen. Binnen het surrealisme werd het primitieve vooral literair en intellectueel 
benaderd, al kwam het ook krachtig tot uitdrukking in het werk van een aantal beeldend 
kunstenaars. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marcel Janco, masker (1919) 

Dada 
“Persbericht, 2 februari 1916: Cabaret Voltaire. Onder deze naam heeft zich een groep 
jonge kunstenaars en schrijvers geformeerd met als doel een centrum voor artistiek 
vermaak te worden. Cabaret Voltaire zal draaien op het principe van dagelijkse 
bijeenkomsten waarbij bezoekende kunstenaars hun muziek en poëzie zullen 
voordragen. De jonge kunstenaars van Zürich worden uitgenodigd om hun ideeën en 
bijdragen in te brengen.” Het is ironisch dat deze bescheiden aankondiging de 
Europese lancering inluidde van het revolutionaire internationale kunstverschijnsel dat 
de ‘Voltaristen’ Dada zouden noemen. Voorgegaan door Marcel Duchamp en enkele 
New Yorkse kunstenaars, daagden en breiden de bevlogen activiteiten van Dada de 
literaire en visuele kunsten in Europa en Amerika acht jaar lang uit, van het begin van 
de eerste wereldoorlog tot aan de vroege jaren twintig. “Dada’s enige programmapunt”, 
schreef Hans Richter, “was dat ze geen programma had… en, op dat moment in de 
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geschiedenis, was het juist dit wat de beweging de explosieve kracht gaf om zich in 
alle richtingen, vrij van esthetische en sociale beperkingen, te ontvouwen.” […] 
 Het verwerpen van de - onvermijdelijk met elkaar verbonden - esthetische en 
maatschappelijke waarden van de gevestigde orde, leidde de dadaïsten zowel naar de 
primitieve kunst als naar verwante gebieden zoals volkskunst, naïeve kunst en 
kindertekeningen. Al deze uitingen werden beschouwd als uitdrukkingen van 
fundamentele gevoelens en ideeën die nog niet waren bedorven door traditionele 
westerse waarden en waarin alternatieve artistieke middelen werden gebruikt. Jean 
Arp ging op deze punten in toen hij over het begin van de Dada beweging in Zürich zei 
dat ze “zochten naar een fundamentele kunst die, zo dachten we, de mensheid zou 
redden van de gewelddadige waanzin van onze tijd. We streefden naar een nieuwe 
orde die de balans tussen hemel en hel zou kunnen herstellen”. Ongeveer net als in 
het Montmartre van rond de eeuwwisseling lag het accent van de vroege Dada 
activiteiten op het cabaret, waar de sociale atmosfeer van eten en drinken, lawaai en 
conversatie, voorzag in een levendige omgeving voor hun opvoeringen, 
tentoonstellingen en het uitbrengen van flyers en publicaties. De theatrale opwinding 
van Dada avonden werd gekenmerkt door een onstuimig mengsel van 
nonsensgedichten, klankgedichten, voordrachten in verschillende talen, pianospel, 
drums en jazz. Afrikaanse muziek en gedichten, Afrikaans geïnspireerde maskers, 
geschreeuw en gelach, pantomime en beledigingen werden allemaal in directe ernst 
aangeboden in een berekende poging om het publiek te wakker te schudden en erbij te 
betrekken. 
De enige afbeelding van die eerste Dada soirees is Marcel Janco’s schilderij Cabaret 
Voltaire van 1916. Dit werk vangt niet alleen de opwinding en drukte zoals Richter die 
beschreef, maar voorziet ook in duidelijk bewijs dat Dada in Zürich betrokken was in 
het primitivisme. Op de muur achter het podium loert een reusachtig gezichtsmasker 
dreigend naar het publiek. Het was een van de vele maskers die voor deze 
uitvoeringen werden gemaakt werden door, opnieuw, Marcel Janco (1895-1984), een 
jonge Roemeen die naar Zürich was gekomen om architectuur te studeren. Volgens de 
verslagen die door de dadaïsten zelf zijn nagelaten, waren Janco’s maskers een 
belangrijk element in hun opvoeringen. Hoewel Janco ze maakte van hele gewone, 
ruwe materialen, hadden zij een even verwarrend als nadrukkelijk effect. In een 
verklaring over Janco uit 1948 schreef Arp: “Ik ben de maskers die je altijd voor ons 
maakte voor onze Dada demonstraties niet vergeten. Ze waren angstaanjagend, de 
meeste ervan besmeurd met bloedrood. Van karton, papier, paardenhaar, draad en 
stof…”. Janco’s keuze voor niet-traditionele, vergankelijke materialen hield ook 
verband met het beeld dat de dadaïsten hadden van de kunst van primitieve volken, 
vooral van die in Oceanië. Jean Arp vergeleek zijn eigen collages met het werk van de 
kunstenaars van de Zuidzee: “In plaats van het papier te knippen, scheurde ik het met 
mijn handen aan stukken, ik gebruikte dingen die ik op het strand vond, en stelde zo 
natuurlijke collages en reliëfs samen. Ik werkte net als de Oceaniërs die zich nooit 
zorgen maken over de duurzaamheid van hun materialen als zij maskers maken, die 
vergankelijke materialen zoals zeeschelpen, bloed en veren gebruiken.” 
Hoewel er geen bewijs is dat er echte Afrikaanse of Oceanische maskers in deze 
uitvoeringen werden gebruikt, of dat daarnaar werd verwezen, werden Janco’s 
maskers door zijn mededadaïsten meestal ‘negermaskers’ genoemd, waarbij ‘neger’ in 
deze context evenzeer verwees naar kunst uit Afrika als naar die uit Oceanië. Hoewel 
Janco’s maskers dus nooit een kopie waren van één bepaald en bekend Afrikaans of 
Oceanisch prototype, associeerden zijn collega’s ze onmiddellijk met wat zij zagen als 
de spirituele kracht die inherent is aan primitieve kunst. Voor Hans Richter werd deze 
evocatieve kracht belichaamd door “de abstracte negermaskers van Janco, die het 
publiek vervoerde van de oertaal van onze nieuwe gedichten naar de oerbossen van 
de artistieke verbeelding”. Voor Janco was de primitieve kunst één van vele 
inspirerende invloeden uit niet-traditionele bronnen die hij direct en vrij vond in hun 
vormentaal en de manier waarop ze werden gebruikt om de wereld te verbeelden. In 
een recent interview verklaarde de kunstenaar dat “we niet alleen primitieve kunst als 
de enige echte kunst zagen, maar ook kindertekeningen als een echte kunst 
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beschouwden. We kwamen zelfs op het idee om de kunst van waanzinnigen ten toon 
te stellen.” Een diepgaande interesse in deze drie gebieden – in de kunst van de 
primitief, het kind en de waanzinnige – zou later een belangrijk aspect worden van de 
literatuur en kunst van het Surrealisme worden. […] 
 
Tristan Tzara (1896-1963), een van Zürich Dada’s meest actieve leden, was de Dada 
persoonlijkheid met de meeste interesse in Afrikaanse en Oceanische kunst en in de 
noties van het primitivisme. Hij lijkt ook het enige lid te zijn geweest van de groep in 
Zürich die zelf in die tijd Afrikaans beeldhouwwerk bezat. Emmy Hennings, die met 
Hugo Ball een van de oprichters van Cabaret Voltaire was, verhaalde over een 
tentoonstelling van Galerie Dada in 1917 die was opgebouwd rond wat zij beschreef 
als een erg mooi en duur Afrikaans beeldhouwwerk uit het bezit van Tzara. Deze 
sculptuur had in artistiek opzicht zoveel kracht dat het zich wist te handhaven in een 
kamer vol schilderijen van Kandinsky, Feininger, Klee en Campendonk. 
Datzelfde jaar publiceerde Tzara een notitie over Afrikaanse en Oceanische kunst, 
gevolgd door artikelen over Oceanische en precolumbiaanse kunst in 1929. Het korte 
stuk ‘Note sur l’art nègre’ (‘Notitie over de negerkunst’) verscheen in SIC, het op het 
Futurisme georiënteerde Parijse kunsttijdschrift. In dit korte essay benadrukte Tzara de 
behoefte aan een nieuwe manier om dingen weer te geven zodat ze zouden worden 
bevrijd van de beperkingen van traditionele definities en associaties. Kunst moet 
voorbij gaan aan het louter afbeelden van uiterlijkheden en de slaafse beperking tot 
zichtbare vormen in de natuur om hun ware en essentiële innerlijke kwaliteiten uit te 
drukken. Ter illustratie van dit idee gebruikte Tzara de analogie van twee broers, van 
wie de één het schrale en beperkte vertrouwen op voorbije vormen vertegenwoordigt, 
en de ander de artistieke vrijheid en creatieve energie van het primitieve geniet. De 
primitieve beeldhouwer was niet gebonden aan westerse proportieregels; hij werkte - 
zo dachten de dadaïsten ten onrechte - zonder enige beperking door conventies en 
schiep aldus sculpturen die voortkwamen uit een organisch proces van vrije 
associaties. Dit beeld gold als een definitie bij uitstek van het dadaïstische en 
surrealistische proces. 
Tzara voelde zich niet alleen om formele redenen sterk aangetrokken tot de primitieve 
kunst, maar ook omdat hij het zag als een kunst die een geïntegreerde kijk op het 
leven uitdrukte. In zijn ‘Note sur l’art nègre’ gaf hij de toentertijd algemene mening weer 
dat de kunsten van tribale culturen de beste voorbeelden waren van de menselijke 
creativiteit in haar vroegste en meest zuivere vorm. In deze krachtige en fundamentele 
fase, zo dacht Tzara, weerspiegelde de kunst ook de integrale eenheid der dingen in 
de natuur en de associatieve kracht van vormen om andere beelden, emoties of ideeën 
te suggereren, uitgaande van het principe van universele correspondenties.11 Vooral 
bijzonder aan deze vroege uitspraak van Tzara is dat hij spreekt van de creatieve 
krachten van de mond zowel als van de hand. Dit reflecteert zijn eigen activiteiten als 
dichter en legde zo weer een nieuw verband tussen Dada en het primitivisme op het 
gebied van de literaire en uitvoerende kunsten. […] 

 
Bron: Evan Maurer, ‘Dada en Surrealism’, in William Rubin (red.), “Primitivism” in 20th 
Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern, New York (The Museum of Modern 
Art) 1984, pp. 535–93 (samengevat en bewerkt).  

 
 

Surrealisme en primitivisme 
Het surrealisme werd in de vroege jaren twintig begonnen door een groep Franse 
schrijvers en dichters die, als leden van de Dada beweging, op zoek waren geweest 
naar een nieuwe manier om de confrontatie aan te gaan met een sociale en artistieke 

                                                      

11 Het idee dat de wereld ‘een woud van symbolen’ is waarin alles met alles correspondeert in een taal die men 
slechts moet leren lezen, werd eerder verwoord in het gedicht ‘ Correspondences’ (1857) van de Franse dichter 
Charles Baudelaire. 
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omgeving die zij als verstikkend en weerzinwekkend ervoeren. […] Drie van de 
belangrijkste aspecten van de surrealistische filosofie zijn de overtuiging dat de droom 
een waardevol en integraal onderdeel uitmaakt van het leven, het geloof in de 
creatieve kracht van het onderbewuste, en de aanvaarding van de universele behoefte 
aan mythen die voortkomt uit een gemeenschappelijke factor in de menselijke geest en 
die alle volkeren van alle beschavingen verenigt. Vanaf het eerste begin van de 
beweging bestudeerden de surrealisten de ideeën en scheppingen van denkers en 
kunstenaars uit het verleden om inspiratie op te doen en om de formulering en 
rechtvaardiging van hun eigen filosofie historisch te ondersteunen. 
In hun zoektocht naar precedenten werden de surrealisten niet alleen aangetrokken tot 
primitieve objecten, maar ook tot het wereldbeeld van de primitieve mens, een 
onderwerp dat gedurende de negentiende en vroege twintigste eeuw in toenemende 
mate werd bestudeerd door een keur aan etnografen, antropologen, psychologen en 
filosofen. Zoals het werd beschreven door de geleerden die het onderzochten, 
belichaamde de primitieve mentaliteit precies die kwaliteiten die de Surrealisten 
wanhopig in hun eigen leven en kunst probeerden te integreren. De essentie van deze 
Europese intellectuele verklaring van het primitieve blijkt uit de geschriften van vier 
invloedrijke en representatieve auteurs met wier werk de Surrealisten bekend waren: 
Sir James Frazer, Lucien Lévy-Bruhl, Sigmund Freud en Henri Bergson. Zo waren de 
surrealisten zeer gecharmeerd van Frazers idee, in The Golden Bough, dat dromen 
voor de primitieve mens niet alleen een integraal en essentieel onderdeel van het leven 
vormen, maar soms zelfs hoger werden gewaardeerd dat wakkere ervaringen. Wat hen 
ook aansprak was dat Frazer uitging van een universele menselijke mentaliteit die 
volgens hem bleek uit het door hem rijkelijk van voorbeelden voorziene feit dat alle 
culturen in hun mythen altijd weer een beperkt aantal fundamentele vragen aan de 
orde stellen. 
Centraal in het werk van antropoloog Lévy-Bruhl staat het idee dat de primitieve mens 
zijn wereld ordent volgens een dualistisch principe waarbij grote waarde wordt gehecht 
aan de mystieke en spirituele krachten die alle dingen bezielen en die men in dromen 
kan leren kennen. Deze ideeën sloten goed aan bij de pogingen van de surrealisten 
om de droom en het onderbewuste te gebruiken als middelen om het bewustzijn te 
leren kennen en de creativiteit te verrijken. In zijn onderzoek benadrukte Lévy- Bruhl 
ook het belang van totemisme: het systeem waarbij een bepaalde sociale eenheid zich 
identificeert met een plant, dier of ander natuurlijk element die zij als haar leider en 
beschermgeest beschouwt. Hoewel iedere sociale eenheid zich slechts met één 
bepaald natuurlijk element identificeert, weet zij ook dat andere dieren, planten en 
natuurlijke krachten in de wereld op dezelfde mystieke manier aan andere groepen 
verwant zijn. De gemeenschappelijke erkenning die hieruit volgt, ligt volgens Lévy-
Bruhl ten grondslag aan wat hij het proces van collectieve representatie noemde. Hij 
legde uit dat ‘voor de “primitieve mens’ die tot een totemistische gemeenschap 
behoort, ieder dier, iedere plant en, zelfs ieder ding zoals de zon, de maan en de 
sterren, deel uit maken van een totem… Zelfs in gemeenschappen waar dit idee niet 
bestaat, is de collectieve representatie van bepaalde dieren (misschien zelfs van alle, 
als onze archieven compleet zouden zijn) mystiek van aard.” De totemistische rol van 
spiritueel levensvatbare plant- en diervormen zoals beschreven door Lévy-Bruhl, zullen 
van groot belang blijken in het werk van surrealistische kunstenaars, in het bijzonder in 
dat van André Masson en Max Ernst. [...] 
De meest diepgaande invloed op de ontwikkeling van de surrealistische banden met 
het primitivisme was Sigmund Freud. Zijn The Interpretation of Dreams uit 1905 
introduceerde het geloof in de waarde van droomverschijnselen in de moderne 
psychoanalyse, hier met betrekking tot de primitieve geest. Freud stelde dat alle 
verborgen gevoelens en emoties die de mens in wakkere toestand niet onder ogen kan 
zien op de een of andere vermomde, metaforische manier weer opduiken in dromen. 
De sleutel tot zijn oneirokritische theorieën was dus het ver verbinden van processen 

Generieke en specifieke teksten centraal examen vwo tekenen, handvaardigheid, en textiele vormgeving 2010 76



van vrije associatie met de interpretatie van droomsymbolen.12 Deze twee methoden 
waren van groot belang voor de surrealisten, wier belangstelling voor dromen en 
droomsymboliek stoelde op hun verlangen om de krachten van het onderbewuste in 
kunstwerken te incorporeren, om deze de grote suggestieve en bewustzijnsverrijkende 
kracht van de echte droomervaringen te geven. Freuds Totem and Taboo van 1913 
had ook een grote invloed op tal van surrealisten en hun belangstelling voor en begrip 
van het primitieve. In zijn voorwoord stelde Freud dat er vandaag de dag nog altijd 
mensen zijn die qua psychologische structuur dicht bij de vroegste mensen, de ‘eerste 
primitieven’ staan.  

 
 

André Masson 
De kunstenaar André Masson (1896-1987) was zowel in intellectueel als in artistiek opzicht 
betrokken bij het primitivisme van de surrealistische beweging.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

André Masson, Iroquois, (The Legend of Corn) (1943) 

 
In 1943 maakte Masson een schilderij dat de transculturele verbanden tussen 
klassieke en tribale mythen, die sinds de jaren twintig van grote invloed waren op zijn 
ontwikkeling, reflecteerde. Het schilderij met de titel Iroquois (The Legend of Corn) gaat 
over een legende van de Iroquois Indianen waarin een mythisch verband wordt gelegd 
tussen de Godin van het Koren en de Zon. Massons bron voor de mythe was Frazers 
Golden Bough, al werd hij ook aangetrokken door bijna totale gelijkenis van deze 
mythe met de klassieke legende van Apollo en Daphne, een thema dat hij al in 1933 
had afgebeeld. Het is van belang dat Masson Iroquois (The Legend of Corn) schilderde 
toen hij in de Verenigde Staten woonde, alsof de nabijheid van het land van de 
Indiaanse legende hem de noodzakelijke inspiratie gaf om dit werk te maken, dat qua 
compositie vrij veel lijkt op zijn eerdere verbeelding van de klassieke mythe. In beide 
schilderijen is de beweging van links naar rechts als de zonnegod de onwillige vrouw 
najaagt, die verschrikt omkijkt terwijl ze naar de rand van het doek vlucht. Beide 
mythen hebben eenzelfde basispatroon van verlangen, strijd, achtervolging, 
aantrekkingskracht en een gedaanteverandering die resulteert in een samengaan van 
antropomorfe wezens met de plantaardige vormen van laurier dan wel koren. Masson 
voelde zich door beide mythen aangetrokken omdat ze allebei spraken van de 
mogelijkheid dat mensen zich fysiek kunnen verenigen met andere aspecten van de 
natuur. Ze impliceren dat niet alleen planten en bomen, aarde en steen een leidende 

                                                      

12 Oneirokritisch: te maken hebbend met de interpretatie van dromen. 
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geest hebben met eenzelfde bron en kracht als die van mensen, maar ook dat mensen 
fysiek verwant zijn met de elementen van de natuur en in staat zijn tot fysieke 
gedaanteveranderingen die worden gesymboliseerd en onthuld door het proces van 
metamorfose.  
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Max Ernst  
Max Ernst (1891-1976) was net als vele andere surrealisten zowel intellectueel als artistiek 
geïnteresseerd in het idee van het primitieve en de primitieve mens. Hij bezocht al vroeg 
tentoonstellingen van etnografische collecties en verzamelde ook zelf een omvangrijke 
hoeveelheid etnografica uit tal van gebieden, die allemaal hun sporen nalieten in zijn werk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Max Ernst, After us motherhood (1927) 

Net als Masson en al hun voorgangers tot en met Gauguin, meende ook Ernst dat de 
surrealistische kunstenaar de mythische, spirituele harmonie met de natuur moest 
herstellen, nadat die verloren was gegaan met het christendom, het westerse 
rationalisme en de voortschrijdende technologie. Het centrale motief in zijn werk werd 
de natuur in al haar vormen, en het was ook met betrekking tot zijn gevoelens over de 
natuur dat hij zijn banden met het primitieve definieerde en een onderscheid maakte 
tussen de bewuste Prometheus, die het vuur van de goden stal, en de primitieve en 
speelse god Pan. Deze twee figuren stonden voor hem voor de tradities van de 
klassieke mythologie en de primitieve mens, die hij beide, net als Masson, beschouwde 
als inspiratiebron en met wie hij zich ook allebei identificeerde. [...] In zowel de 
klassieke als de tribale mythologie staan dieren en hun antropomorfe varianten 
symbool voor zowel de spirituele krachten van de natuur als de mystieke relatie van de 
mens met deze krachten. Zulke beelden zijn in het hele oeuvre van Ernst te vinden: 
een bizarre menagerie van insecten, vissen, dieren en allerhande verzonnen 
mengvormen die samen zijn persoonlijke bestiarium vormen. De vogel is echter veruit 
zijn favoriete en meest weergegeven wezen, en in zijn intieme identificatie met vogels 
ligt dan ook Ernsts belangrijkste connectie met het primitieve.  

 
Bron: Evan Maurer, ‘Dada en Surrealism’, in William Rubin (red.), “Primitivism” in 20th 
Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern, New York (The Museum of Modern 
Art) 1984, pp. 535–93 (samengevat en bewerkt).  

 
 
Afbeeldingen zijn per context voor deze publicatie bij elkaar geplaatst in de weblog 
http://www.watvanverkomt-2010.blogspot.com/. 
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Yinka Shonibare, The Swing (After Fragonard), 2001 

 
Generieke teksten - Globalisering 
 
The Swing 
Daar vliegt haar schoen, met een frivole boog door de lucht. De rijk gekostumeerde dame op 
de schommel slaat er – in de ban van haar spel – geen acht op. Zij kan haar schoen ook niet 
zien, want evenals andere beelden van de Brits-Nigeriaanse kunstenaar Yinka Shonibare 
heeft zij geen hoofd. De kunstenaar inspireerde het beeld The Swing (after Fragonard), 2001 
op een beroemd schilderij uit de westerse kunstgeschiedenis: De schommel (1767) van de 
achttiende eeuwse Rococo-schilder Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). Shonibare heeft 
van het schilderij van Fragonard de houding van de vrouw overgenomen, de schommel, de 
schoen en ook het struikgewas. Maar haar huidskleur is donker in plaats van licht en haar 
kleding is gemaakt van batiks in plaats van roze zijde. In de achttiende eeuw was een vrouw 
op een schommel een vast motief, vooral in de schilderijen van fêtes galantes: kleine 
elegante feestjes in parkachtige omgevingen, gehouden binnen aristocratische kringen. Maar 
de aanwezigheid van het motief van een schommelende vrouw op een tentoonstelling van 
hedendaagse kunst lijkt minder voor de hand te liggen. Door de vermenging van Afrikaanse 
en Europese elementen, heden en verleden roept Shonibare vragen op als: hoe verhoudt 
een Afrikaanse kunstenaar zich tot de Europese (kunst-)geschiedenis? welke betekenis 
heeft de rococo voor een Nigeriaanse kunstenaar? 
The Swing van Shonibare was in 2002 te zien op Documenta 11. Deze internationale 
kunsttentoonstelling, eens in de vijf jaar gehouden in het Duitse Kassel, had dat jaar de 
globalisering en de kunst in haar politiek-maatschappelijke context tot onderwerp. 
 
 
Globalisering 
Het begrip globalisering wordt vaak gebruikt om de huidige tijd te typeren. Deze 
Amerikaanse term kent sinds de tachtiger jaren van de twintigste eeuw een grote populariteit 
binnen het idioom van economen. Inmiddels duikt de term op allerlei terreinen op. Maar wat 
is globalisering eigenlijk? De term is in de eerste plaats een economisch begrip, waarmee 
wordt bedoeld dat economieën van verschillende landen en op verschillende continenten 
naar elkaar toegroeien. Zij worden van elkaar afhankelijk en zij krijgen gemeenschappelijke 
belangen. Critici stellen dat het westerse economische model aan andere staten wordt 
opgelegd en dat dit leidt tot een verschraling van de oorspronkelijke cultuur. Globalisering 
wordt daarom ook wel gezien als een nieuwe vorm van kolonialisme. 
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Behalve economische factoren hebben ook ontwikkelingen op het gebied van vervoer en 
ontwikkelingen van nieuwe media en technologieën als het internet er toe bijgedragen dat 
mensen wereldwijd steeds meer met elkaar in verbinding staan. 
 
Globalisering in de kunstwereld 
Aan het effect van globalisering in de kunstwereld wijdde de kunstcriticus Rutger Pontzen in 
de Volkskrant een artikel getiteld: ‘Lelijk? Wat nou lelijk’. Hieronder volgt een fragment. 

Steeds internationaler, omvangrijker en gevarieerder wordt de beeldende kunst. Maar 
ook steeds lelijker. Alleen al de Biënnale van Venetië van dit jaar wijst het uit. Nog nooit 
hebben zoveel landen – vierentachtig – deelgenomen met een eigen, onafhankelijke 
expositie, waaronder nieuwkomers als China, Afghanistan, Albanië en Wit-Rusland. En 
nog nooit waren er zoveel landenpresentaties waar je schouderophalend aan voorbij 
liep vanwege de esthetische nietszeggendheid en artistieke armoede. 
Chinees vlechtwerk van meterslange bamboestokken, sculpturen overgoten met 
loodzware tsunami-symboliek uit Indonesië, multi-raciale retoriek uit Zuid-Afrika of 
obligate maatschappijkritiek uit de Filipijnen – het werk stelt de smaakpapillen 
behoorlijk op de proef en tart elk gevoel van schoonheid en noodzakelijkheid. 
De biënnale is een indicatie van wat al een tijdje aan de gang is: de totale 
mondialisering van de kunst en de totale fragmentatie van de esthetiek. Iedereen wil 
eigentijdse kunstwerken maken. Gevolg: de consensus over wat moderne kunst is en 
hoe het eruitziet, is verdwenen. 
In alle uithoeken van de wereld worden tegenwoordig biënnales georganiseerd, en 
overal in Europa zijn overzichtstentoonstellingen te zien van kunstwerken uit landen die 
voorheen buiten beschouwing werden gelaten als het om moderne kunst ging: een 
‘remix’ van eigentijdse kunst uit Afrika, Chinese ‘avant-garde’ beeldhouwers of jonge 
Braziliaanse kunstenaars. 
De wereld is niet kleiner geworden, zoals steeds wordt herhaald, maar groter. Het 
kunstaanbod is toegenomen, met nieuwe schilderijen, beeldhouwwerken, installaties, 
fotografie en video’s die nog niet eerder aan een groot publiek waren getoond. Van 
kunstenaars waar je nog nooit van hebt gehoord. Uit landen waarin nauwelijks sprake 
is van een traditie in de moderne kunst. 
Uit alle gaten en spleten komen ze nu tevoorschijn. Met als verbluffend bijverschijnsel 
dat al die tentoonstellingen en biënnales tot een vergaarbak zijn verworden van de 
meest uiteenlopende opvattingen en smaken – vreemde smaken en exotische 
opvattingen die veelal ongemakkelijk aandoen. En dat terwijl deze kunstenaars door de 
kunstelite in hun eigen land op handen worden gedragen, daar exposeren, les geven 
op plaatselijke academies. 
Toch is de neiging nauwelijks te onderdrukken veel hedendaagse kunst uit niet-
westerse regio’s als inferieur te beschouwen, tweederangs, slecht. Eenvoudig omdat 
ze niet overeenstemt met je eigen, westerse smaak en kwaliteitscriteria – wat het juist 
zo lastig en ingewikkeld maakt. Niet alleen omdat die kwaliteitscriteria en argumenten 
zo moeilijk te omschrijven zijn. Meer nog vanwege de vraag waaróm de westerse 
criteria überhaupt meer bestaansrecht zouden hebben dan die van de niet-westerse 
cultuur waar een kunstwerk vandaan komt. 
Hoe rechtvaardig is het om de eigen, Europese argumenten voor wat mooi of lelijk is, 
goed of slecht, hoge of lage kunst als enige maatstaven te gebruiken? Die vraagt 
prangt temeer omdat de hoeveelheid moderne kunst uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië 
oprukt, die zich duidelijk niet langer wil conformeren aan de westerse smaak. 
Want nog steeds is de kunstwereld eurocentristisch en Amerikaans georiënteerd, hoe 
mondiaal en versnipperd de omvang ervan tegenwoordig ook is. De belangrijkste 
kunstcentra liggen in Europa en de Verenigde Staten: de toonaangevende musea en 
galeries in New York en Londen, de meest prestigieuze kunstbeurzen in Miami, Londen 
en Basel, de belangrijkste veilinghuizen zijn Sotheby’s en Christies. 
Maar wat waarschijnlijk even doorslaggevend is voor het belang en de hegemonie van 
de westerse kunst, is haar geschiedschrijving. Meer dan vierduizend jaar historie die 
een keur aan stijlen, stromingen en kunstwerken heeft opgeleverd, die nog immer als 
de toetsstenen worden gezien van wat cultuur is. 
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Hoe onsamenhangend die westerse kunstgeschiedenis zich overigens ook heeft 
ontwikkeld, in verschillende landen en uiteenlopende culturen. Ontstaan in het niet-
westerse tweestromenland, tussen de Eufraat en de Tigris (nu Irak); via de Nijldelta van 
Egypte naar Griekenland en Italië verhuisd; en zich daarna verspreidend over het 
Europese continent. Met als 20ste-eeuwse toevoeging: de Verenigde Staten. 
De westerse kunst dus, met een onwaarschijnlijke verscheidenheid aan beoefenaars, 
van Polycletus, Giotto en Breughel tot Rodin, Mondriaan en Damien Hirst. Kunst die 
gemaakt is in verschillende disciplines, onder wisselende economische 
omstandigheden en in een constant veranderende maatschappij. Die desondanks in de 
overzichtsboeken aan elkaar is gesmeed tot een consistente ontwikkeling, met lange 
historische lijnen. En waaraan een wereld is gelieerd van musea en galeries, 
kunstbladen en opleidingen, termen en theorieën, die de westerse kunst heeft gemaakt 
tot wat ze nu is: een bolwerk van macht en dominantie. 
 
Bron: Pontzen, R., ‘Lelijk? Wat nou lelijk’, de Volkskrant, 4 augustus 2005 

 
 

Documenta 11 
Voor de Documenta 11 was een curator van buiten Europa aangetrokken: de Afrikaans-
Amerikaanse kunstcriticus Okwui Enwezor. Hij selecteerde werk van 116 kunstenaars uit 48 
landen over de hele wereld verspreid, waaronder acht Afrikaanse landen: Nigeria, Marokko, 
Congo, Ivoorkust, Benin, Oeganda, Senegal en Zuid-Afrika. Daarmee trachtte hij de 
hegemonie van de westerse moderne kunst, zoals hierboven door Pontzen beschreven, te 
doorbreken, of in ieder geval ter discussie te stellen. 
In de aanloop van Documenta 11 organiseerde Enwezor een aantal discussieronden, 
platforms genoemd, in de steden Lagos (Nigeria), Berlijn (Duitsland), Wenen (Oostenrijk), 
New Dehli (India) en Saint Lucia (de Caraiben). Over uiteenlopende politiek-
maatschappelijke onderwerpen werd hier gediscussieerd. Onderwerpen die niet direkt 
verband houden met kunst, maar die wel het politiek-maatschappelijke kader betreffen 
waarin kunstenaars werken. De Documenta zag Enwezor als een platform in deze reeks. 
Volgens Enwezor heeft elke hedendaagse kunstenaar onvermijdelijk te maken met 
globalisering. In het boek Themes in Contemporary Art vat Niru Ratnam de ideeën van 
Enwezor als volgt samen. 
 

Enwezor argues that post-colonial subjects and cultures play a crucial role in this new 
conjuncture because they embody the ‘representation of nearness as the dominant 
mode of understanding the present condition of globalization’. That is to say, from the 
perspective he outlines, the world’s cultures, peoples and places no longer seem 
distant and discrete from each other but increasingly overlap through the movement of 
peoples and their cultural habits. Secondly, the emergence of post-colonial subjects in 
the West (through processes such as mass migration) has made it increasingly difficult 
to ignore non-western political, social and cultural histories as well as the role of empire 
in the construction of western economies. To quote Enwezor again, the post-colonial 
condition now makes ‘empire’s former other visible and present at all times’. 
 
Bron: Niru Ratnam, ‘Art and globalisation’ in: Gill Perry and Paul Wood, (red.), 
Themes in contemporary art, Londen, 2004, p. 281 

 
 

Globalisering, engagement en hybriditeit 
Globalisering heeft een keerzijde, niet alleen de tegenstanders zien dat in. De 
grondstoffenverslindende productiewijze, de stijgende olieprijs, de eindigheid van de 
natuurlijke hulpbronnen maken veel mensen angstig. De wereldhandel veroordeelt degenen 
die daarin werkzaam zijn tot een nomadisch bestaan, telkens op reis van het hoofdkantoor 
naar de producenten en toeleveranciers, die in andere werelddelen huizen. De helpdesk van 
een Amerikaanse multinational is niet zelden gevestigd in India. Vanuit Azië en Afrika is er 
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een hele migratie van arbeiders ontstaan én er heeft een arbeidsmigratie naar Azië en Afrika 
plaatsgevonden. 
Een aantal kunstwerken die Enwezor op de Documenta toonde belicht een thematiek die 
daarmee samenhangt. Zo was van Multiplicity, een in Milaan gevestigd 
samenwerkingsverband van onder meer architecten, kunstenaars en fotografen, op de 
tentoonstelling het multimediale werk Solid Sea 01: The Ghost Ship te zien. Het toont op 
documentaire wijze het verhaal over de dood van 280 bootvluchtelingen afkomstig uit 
Pakistan en Sri Lanka tijdens kerstavond in 1996 op zee tussen Sicilië en Malta. In een 
ander project, getiteld Solid Sea, case 04, (M)RE-tourism, onderzoekt de groep welke 
gevolgen arbeidsmigratie van Marokkanen heeft op de architectuur in het land van hun 
herkomst: Marokko. Vooral in de kustgebieden zouden deze invloeden als gevolg 
arbeidsmigratie zichtbaar zijn in de hybride architectuurvormen, een mengeling van westerse 
en oosterse motieven. 
Niru Ratnam schrijft over dit soort fenomenen zoals ze tijdens Documenta 11 in Kassel te 
zien waren: 
 

What the diverse works that made up ‘Documenta 11’ apparantly share is a concern 
with place in a world that is becoming increasingly interconnected. Thus some artists 
explicitly took the theme of hybridity as the basis of their works, mixing the traditions 
and artefacts of different cultures to create new conjunctures and fusions. 
 
Bron: Niru Ratnam, ‘Art and globalisation’ in: Gill Perry and Paul Wood, (red.), Themes 
in contemporary art, Londen, 2004, p. 285 

 
 

Ratnam relativeert daarmee ook de angst voor de homogenisering van de cultuur. Deze 
angst is ook volgens sommige andere auteurs maar ten dele terecht en veronderstelt te veel 
een passieve ontvangst van allerlei door het Westen afkomstige normen en waarden. Er 
vinden vrijwel altijd tegenbewegingen plaats. Bovendien ontstaan door de grote golven van 
migratie nieuwe culturen doordat bestaande culturen zich vermengen. 
 
Verschillende werelden 
Yinka Shonibare heeft in 2007 nog een installatie, Jardin d’amour, gemaakt gebaseerd op 
schilderijen van Fragonard. Nets als in The Swing ontbreken hier de hoofden van de poppen. 
Hij legt het verband tussen de achttiende eeuw waarin rijkdom alleen mogelijk was voor een 
handjevol mensen en zijn eigen tijd als volgt uit: “Mensen uit de Derde wereld, van Noord-
Afrika en Azië zien Europa als een overvloedige fruitmand, of, zoals je wilt, de tuin des 
overvloeds. Mijn suggestie is dat de luxe die de Europeanen genieten het product is van 
andere minder fortuinlijke mensen”13. Maar ook: “wat de adel te wachten staat tijdens de 
Franse Revolutie: hun hoofden zullen rollen. En in mijn installatie zijn hun hoofden al 
verdwenen. Zo waarschuw ik voor het risico van wat nu ook kan gebeuren. Al geef ik geen 
directe boodschap maar een poëtische benadering. Ik breng verschillende werelden samen 
in dezelfde ruimte”.14 

                                                      

13 Beekes, J. H. Hagenaars 2006, p.45 
14 Beekes, J. H. Hagenaars 2006, p.45 
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Specifieke teksten - Globalisering 
 
Zoals in de generieke teksten wordt uitgelegd, heeft globalisering niet alleen economische 
consequenties, maar is het ook een begrip dat bij veel hedendaagse kunstenaars een 
belangrijke rol speelt. In de volgende teksten komen uiteenlopende voorbeelden aan bod van 
kunstenaars die zowel qua vorm als qua inhoud zoeken naar de grenzen van de kunst. 
Gemeenschappelijke delers zijn hybriditeit en engagement. 
Allereerst komt het Nederlandse kunstproject El Hema aan bod, waarbij een typisch 
Nederlands merk kunstmatig werd ‘geglobaliseerd’. Daarna wordt aandacht besteed aan de 
globalisering en het Nabije Oosten, met de kunstenaar Shirin Neshat, die scherpe kritiek 
levert op zowel de westerse als de Iraanse cultuur, de geëngageerde modeontwerper 
Houssein Chalayan, en met Marjane Satrapi, die haar ervaringen als wereldburger verwerkte 
in een tekenfilm. 
‘Volkskunstenaar’ Chéri Samba uit Zaïre is een typisch voorbeeld van een ‘global artist’. In 
zijn werkt bekritiseert hij zowel lokale misstanden als de vele ongelijke verhoudingen tussen 
oost en west, noord en zuid. 
Tot slot wordt de Japanse manga besproken. Met wortels in de eeuwenoude Japanse 
beeldcultuur en beïnvloed door Amerikaanse strips en films, heeft de hedendaagse manga 
een duidelijk hybride karakter. Mangastrips zijn niet weg te denken uit het leven van veel 
Japanners, maar zijn wereldwijd ook erg populair en laten zowel in oost als west hun sporen 
na in films, games en kunst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Hema, Halal rookworst (2007) 

GLOBALISERING EN HET NABIJE OOSTEN 
 
El Hema 
Eind juli 2007 begon in Amsterdam een bijzonder experiment: de Hema, het oer-Hollandse 
warenhuis van de rookworst en de handdoeken, had een Arabische variant gekregen. Al snel 
werd duidelijk dat het geen reclamestunt van het warenhuis was, maar een kunstproject. In 
het onderstaande krantenartikel worden enkele aspecten van het project verder toegelicht. 
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Aan de Arabische supermarkt El Hema kan een aantal denkbeeldige scenario's vooraf 
zijn gegaan. Een mogelijk voorbeeld is dat onze oer-Hollandse Hema, net als KLM, 
Kruidvat en Corus, is overgenomen door een buitenlandse investeerder. Wat overigens 
inderdaad gebeurd is, maar in dit geval is het bedrijf niet overgegaan in Britse handen, 
maar in Arabische. Gekocht door een rijke oliemagnaat die langzaam maar zeker zijn 
eigen culturele waarden met de collectie verweeft.  
Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn dat de Hema, immer succesvol en groeiend, 
steeds meer vestigingen opent in het buitenland. Na België en Duitsland volgt nu ook 
het Midden-Oosten als nieuwe afzetmarkt voor goedkope textiel en dito wijnen. Met 
typisch Nederlandse waren als hagelslag en Hemaworst als exportproducten. 
En dan is er nog de Geert Wilders-variant: Nederland is een islamitische staat 
geworden. De Hema is aangepast aan de nieuwe heersende smaak van de grootste 
gemene deler. Dus bij El Hema is alles halal. De textiel is bedrukt met onbegrijpelijke 
tekens en alle producten zijn geprijsd in het Arabisch. 
Het project El Hema, bedacht door kunststichting Mediamatic, dat eind juli 2007 begon, 
heeft al heel wat media-aandacht genoten. Allereerst was daar de Hema zelf die 
protesteerde tegen het kunstproject. Het letterlijk kopiëren van een bedrijfsnaam, en 
huisstijl ligt auteursrechtelijk ingewikkeld. Maar na overleg met Mediamatic zag de 
Hema af van een proces. Aangezien Hema sympathie heeft voor kunstzinnige 
initiatieven, reiken wij de stichting de helpende hand, zei een woordvoerder van de 
Hema eerder in deze krant. Bij de ingang van de tentoonstelling wordt alleen vermeld 
dat de Hema als bedrijf geen bemoeienis heeft gehad met dit project. 
 Vervolgens bleek het project al snel een veel groter succes dan verwacht. De 
schappen waren binnen no time leeg. En dat ondanks de restrictie van maximaal twee 
producten per klant. De enorme rijen bij de kassa benaderden nog het allermeest het 
Hemagevoel. Intussen heeft het kunstwarenhuis al bijna een maand zijn deuren voor 
het publiek geopend. En is de media-aandacht om het gedurfde idee wat afgezwakt. 
Wat overblijft, is te aanschouwen op een gewone zondagmiddag. Voor de ramen van 
het PostCS gebouw, waar El Hema huist, hangen de bekende billboards, verdeeld in 
vier vierkante foto's van modellen die een artikel aanprijzen. Waar de Hema gebruik 
maakt van 'doorsnee van de samenleving'-modellen, doet El Hema dat ook. Zo komt 
de verdeling neer op voornamelijk modellen met donkere krullen en zwoele zwarte 
ogen en een enkel blond kind. 
Binnen is het bijna net zo druk als in de Hema zelf. Veel rondsnuffelende mensen. Dit 
zijn geen kunstkijkers, dit zijn gewoon consumenten. Het is er ook minstens even 
rommelig. Kleding hangt, ligt uitgestald op schappen of door elkaar in de graaibakken. 
De prijzen zijn in Arabische tekens. Evenals de teksten op de shirts, wijnflesetiketten, 
verfblikken, koffieverpakkingen en het hagelwitte ondergoed. De helft van de ruimte 
wordt in beslag genomen door het restaurant. Hier komt muntthee uit de 
espressomachine, kun je baklava bestellen en nomadenlimonade. En een Hemaworst 
van rundvlees (niet warm). De tafeltjes in het restaurant zijn 40 cm hoog, zitten doe je 
op zwarte kussentjes op de grond. Er klinkt vrolijke Arabische muziek en het ruikt er 
heerlijk zoet en exotisch. 
De direct in het Arabisch vertaalde producten zijn geestig bedacht en schitterend 
uitgevoerd. Zo zijn er Arabische chocoladeletters en hagelslagverpakkingen met een 
hennahandje erop. De collectie is wel beperkt. Waar zijn bijvoorbeeld de kleurige 
sieraden met kraaltjes? Toch typisch Hema en typisch oosters. De boekenafdeling is 
een beetje misplaatst. Tussen de vertaalde Alibaba’s en Nederlandse literatuur over 
Marokko of moslimvrouwen ligt ook de dvd Couscous&Cola. Als je dan toch beter gaat 
kijken: er zijn wel euro-omrekentabellen. En de teksten op de textiel worden vertaald 
op het prijskaartje. Echt verdwaald in een onbegrijpelijke taal voel je je dus niet. 
De producten verkopen goed en worden steeds vernieuwd en aangevuld. Dat gebeurt 
met behulp van allerlei goede ideeën die direct worden uitgevoerd in het Fablab, een 
kant-en-klare ontwerpstudio in de aangrenzende ruimte. Aan de tentoonstelling is ook 
een ontwerpwedstrijd verbonden. Ontwerpers, kunstenaars, iedereen met een goed 
idee kan dat ter plekke aan de collectie toevoegen. En zo komt ineens de ware aard 
van El Hema bovendrijven. Het is helemaal geen politiek statement. Geen 
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toekomstbeeld van Nederland met hagelslag etende moslims die afknipbare djellaba’s 
dragen en ondergoed met romantische dichtregels.  
Het is slechts een als warenhuis vermomd open podium voor Nederlandse en 
Arabische grafisch ontwerpers, die zich uitleven op de prachtige typografie, die 
uitermate toegankelijk blijkt te zijn voor allerlei doeleinden. Deze tentoonstelling toont 
de relatieve onbekendheid van Arabische toepassingen in grafisch design. Laat de 
behoefte alles te willen lezen en begrijpen varen, kijk alleen maar naar het bééld. 
Arabisch schrift geeft woordbeelden die niet meteen hun betekenis verklappen maar 
gewoon heel mooi zijn. Interessant hoe je als bezoeker van El Hema ineens heel 
dwangmatig gaat nadenken over cultuur en vooroordelen. Dat is zeker heel goed, maar 
vergeet vooral niet gewoon rond te kijken. En een blikje Alfadi te drinken. 
 
Bron: Viola Lindner, ‘El Hema’, NRC.Next 21 september 2007, p. 26. 

 
 
Shirin Neshat  
De in 1957 in Qazvin, Iran, geboren en in New York woonachtige Shirin Neshat was een van 
de door de Nigeriaans-Amerikaanse conservator Okwui Enwezor geselecteerde kunstenaars 
voor de elfde editie van de grote vier- of vijfjaarlijkse tentoonstelling Dokumenta in Kassel, 
Duitsland. In onderstaande tekst uit de catalogus worden Neshat en haar werk kort 
geïntroduceerd. 
 

In haar associatieve kunst combineert Shirin Neshat feminisme met hedendaagse 
islam. In haar benadering van de Iraanse islam verwijst ze naar de sociale, culturele en 
religieuze status van het vrouwenlichaam en het verschil tussen man en vrouw in de 
openbare ruimte en privé. Feiten en onderbewustzijn komen in haar beelden samen, 
ze confronteert de toeschouwer zowel met de ideeën van fundamentalistische moslims 
als met die uit de westerse wereld. Daarnaast zijn het concept van de tuin en 
mythologieën terugkerende thema’s in haar werk. 
Toen Shirin Neshat in 1990 terugkeerde naar Iran, na zestien jaar afwezigheid, was ze 
zo geschokt door de culturele veranderingen dat ze besloot weer kunst te gaan maken 
- daar was ze na haar studie mee gestopt. Op een van haar fotoseries, Women of 
Allah, 1993-1997, staan Neshat en andere vrouwen gehuld in een chador - vanaf 1983 
is het dragen van een gezichtsbedekkende hoofddoek in Iran verplicht. Hun handen, 
gezichten en voeten zijn bedekt met Perzische kalligrafie: rebelse poëzie van Iraanse 
dichteressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neshat, Women of Allah (1993-1997) 
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Vanaf 1996 heeft Neshat video’s en films gemaakt die zijn geïnspireerd op de 
postrevolutionaire Iraanse cinema. De allegorische verhaallijnen zijn zonder dialoog, en 
vaak staan keuzes centraal. Zo moet de toeschouwer van Solloquy uit 1999 een keuze 
maken tussen twee films die op tegenoverliggende schermen worden geprojecteerd.  
 

 
 

  

Neshat, filmstill uit: Solloquy (1999) Neshat, filmstill uit: Solloquy 
(1999) 

 
Door deze opstelling wordt de emotionele toestand ervaren die een vrouw doormaakt 
die gevangen is tussen twee werelden. In Turbulent uit 1998 benadrukt ze de 
dynamiek tussen mannen en vrouwen in een islamitische maatschappij. In sierlijke 
choreografieën bewegen grote groepen mannen en vrouwen door het uitgestrekte 
landschap: door de montage en de muziek krijgen deze allegorische producties een 
monumentaal karakter. 
 
Bron: ‘Shirin Neshat’, in: tent.cat. Dokumenta 11 - Platform 5: Ausstellung, Ostfildern-
Ruit (Hatje Cantz) 2002, pp. 170. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neshat, filmstill uit: Turbulent (1998) 
 
 
Neshat, oosters Exotisme? 
De wijze waarop Neshat haar specifieke culturele achtergrond verwerkt in haar oeuvre leidt 
niet altijd tot enthousiaste reacties. Janneke Wesseling, kunstcritica van NRC Handelsblad, 
verwijt haar ‘een celebreren van oosters exotisme waarvan Edward Saïd in zijn beroemde 
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boek Orientalism (1978) heeft aangetoond dat het fnuikend is voor een begrip van de 
Arabische cultuur.’ Hieronder volgt het volledige (opiniërende) artikel, getiteld ‘Zwelgen in 
oosters exotisme: De apolitieke video-installaties van Shirin Neshat in het Stedelijk Museum’. 
 

Het werk van de Iraanse kunstenaar Shirin Neshat gaat over tegenstellingen tussen 
man en vrouw, cultuur en natuur, rationaliteit en ziel. Maar eigenlijk is het één groot 
verlangen naar het verdwenen Iran van haar jeugd. 
Een man in wit overhemd zingt, begeleid door instrumenten en voor een zaal met 
mannen, vol overgave een traditioneel liefdeslied op een tekst van de dertiende-
eeuwse soefi-mysticus Roemi. Ontroerende, meeslepende muziek. Als hij zwijgt en het 
publiek luid applaudisseert, klinkt van de andere kant van de museumzaal, waar een 
tweede videoscherm tegenover het eerste hangt, een zacht brommen. Het klinkt als 
een roep uit de diepste diepten der aarde. Daar staat een zangeres, voor een lege 
zaal, zonder orkest, alleen. Tot op dat moment zagen we haar op de rug, roerloos 
wachtend. Zij draagt een zwarte sluier van kant die haar gezicht onbedekt laat. Zij 
begint te brommen en te zingen. Of nee, zij zingt niet, zij weeklaagt, gromt, fluistert, 
krijst, jubelt, gilt, huilt - er is geen aspect van de menselijke stem dat zij onbenut laat. 
Het is adembenemend. Sussan Deyhim is haar naam, zij zingt een eigen compositie in 
de film Turbulent (1998) van de Iraanse videokunstenaar Shirin Neshat. In deze film 
gaan de twee zangers, man en vrouw, met elkaar een krachtmeting aan. 
“Shirin”, vroeg de Iraanse schrijver Kader Abdollah vorige week tijdens een 
vraaggesprek in het Stedelijk Museum aan Neshat, “jij woont al jaren in New York. 
Maar ik zie helemaal niets van New York in jouw werk. Niets van Amerika. Hoe kan 
dat?” Abdollah, met grote snor, sprak breed gebarend en in gebroken Engels. Hij 
wendde zich tot het publiek: “Ze was zeventien toen ze Iran verliet!” Het was een 
rechtstreekse en belangrijke vraag. Neshat leek overrompeld. Ze antwoordde dat haar 
werk niet gebonden is aan een bepaalde plek, dat ze een verbeeldingswereld schept 
waarin ze zich veilig voelt en dat haar gevoelens en obsessies niets met Amerika te 
maken hebben. Ze identificeert zich met Iraanse vrouwen. Niet met Amerikaanse. 
Erg bevredigend was het antwoord niet. De volgende ochtend, bij een 
persbijeenkomst, kwam Neshat - een frêle, donkere vrouw met lang haar en oosterse 
sieraden - op de vraag van Abdollah terug. Ze vertelde dat haar vader, een arts 
afkomstig uit een vooraanstaande familie van grondbezitters, haar naar Amerika had 
gestuurd om daar een opleiding te volgen. Ze vertelde er niet bij (ik las het later) dat ze 
in Teheran op een katholieke nonnenschool gezeten had en aan anorexia leed. Ze 
wilde niet naar Amerika, voelde zich geïsoleerd. De eerste jaren in Amerika, 
doorgebracht aan een kunstopleiding in Los Angeles, waren traumatisch. Vijf jaar later, 
in februari 1979, brak in Iran de revolutie uit en kwam ayatollah Khomeiny aan de 
macht. Neshat kon niet meer terug. Het verlangen naar haar land en haar familie, naar 
een thuis, groeide uit tot een obsessie. Vanaf 1990 heeft ze Iran meermalen bezocht, 
maar sinds 1996 krijgt ze van de Amerikaanse autoriteiten geen visum meer. Waar ze 
ook is, zegt ze, ze voelt zich overal een buitenstaander. 
Neshats vertrek had niets te maken met de politieke omstandigheden. Zij was er niet 
tijdens de revolutie, heeft niet gevangen gezeten, de oorlog tussen Irak en Iran (1980-
‘88) heeft zij niet meegemaakt. Terwijl ze vijf jaar geleden de Amerikaanse democratie 
nog verdedigde (zo blijkt uit interviews), zegt ze nu dat ze de Amerikaanse cultuur en 
alles wat met Amerika te maken heeft haat. 
In de afgelopen tien jaar heeft Neshat als fotograaf en videokunstenaar internationaal 
furore gemaakt. In 1999 won zij op de Biënnale van Venetië de grote internationale 
prijs, en sindsdien is haar werk over de hele wereld te zien. Het Stedelijk Museum 
toont nu zes video-installaties uit de afgelopen zeven jaar. Het zijn films met een sterk 
verhalende inslag, ze duren tussen de dertien en achttien minuten. Ze worden op grote 
schermen geprojecteerd, sommige op één scherm, andere, bestaande uit meer 
kanalen, op twee of drie schermen. Aanvankelijk werkte Neshat alleen in zwart/wit, 
maar tegenwoordig ook in kleur. 
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Haar werk gaat over tegenstellingen tussen man en vrouw, cultuur en natuur, 
rationaliteit en ziel. Neshat houdt van grootse dramatische effecten. Haar werk is 
opera-achtig van karakter, vol theatraliteit en zwaar aangezette emoties. 
Turbulent, Neshats vroegste film op de tentoonstelling, is volkomen overtuigend en 
authentiek. Als westerse beschouwer kom je hier dicht in aanraking met een andere, 
een vreemde cultuur. Het gebeurt op een open manier, zonder dat er een boodschap 
wordt verkondigd, zonder melodrama - het is alles geheimzinnig en toch begrijpelijk. 
De sterke emotionaliteit wordt beheerst door de strakke vorm. Dit is de enige film waar 
beeld en geluid een ondeelbaar geheel zijn, in de andere films is er een soundtrack 
ondergezet. De openheid en vanzelfsprekendheid van Turbulent zijn in de werken erna 
verdwenen. Neshat raakt gaandeweg in de ban van nostalgische sprookjes, haar werk 
wordt een zwelgen in oosters exotisme. [...] 
Toen Neshat in 1990 terugkeerde, was Teheran onherkenbaar veranderd. Baarden, 
chadors en armoede beheersten het straatbeeld. Het kosmopolitische leven zoals zij 
het gekend had bestond niet meer. Teheran was een boerse en primitieve stad 
geworden. De rijke burgerij waartoe haar familie behoorde was vertrokken. Ook haar 
vader had een groot deel van zijn bezittingen moeten opgegeven. De schok van het 
weerzien was groot. Neshat had tot op dit moment geen duidelijke ambities, maar nu 
besloot zij zich volledig te wijden aan de beeldende kunst. Het eerste werk waarmee zij 
succes had was de fotoserie Women of Allah (1993-‘97), zelfportretten en portretten 
van andere vrouwen in chador. Ze hebben kalasjnikovs in de hand of tussen hun blote 
voeten geklemd. Op de gezichten, handpalmen en voetzolen, de enige delen van het 
lichaam die in het openbaar onbedekt mogen zijn, schreef Neshat gedichten in het 
Farsi. 
Er is vaak gewezen op overeenkomsten tussen Women of Allah en Submission van 
Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali. Maar hier wil Neshat niets van horen. Ze heeft 
Submission gezien, vertelde ze vorige week in Amsterdam, en ze vindt het een 
afschuwelijke film. Het is een instrument voor propaganda en provocatie, en dat is 
precies wat zij níet wil. Ook keurt zij het provocatieve gebruik van Koranteksten af, die 
voor veel mensen heilig zijn. Weliswaar heeft zij zelf kritiek op religie en heeft haar 
werk een kritische lading, maar zij vindt dat kunst niet behoort te provoceren. Zij maakt 
geen politieke kunst. Van 9/11 is in haar werk dan ook niets terug te vinden, ook al 
woont zij in Manhattan en had zij kort na de aanslagen een tentoonstelling in The 
Kitchen, een galerie twee blokken verwijderd van Ground Zero. Na 9/11 begon Neshat 
na te denken over een werk dat zou gaan over een tuin, een paradijs. Dit werd de film 
Mahdokht, die evenzeer gaat over het verhaal van Mahdokhtals als over Neshats 
heimwee naar de tuin van haar ouders waar zij als kind speelde. 
In feite is Neshats oeuvre een metafoor voor de verloren onschuld en de gewelddadige 
verbanning uit de ommuurde tuin. Het Iran dat zij koestert bestaat niet meer. De enige 
manier om het terug te roepen is door een droomwereld te scheppen. Woestijn en 
oase, tuin, burcht, stadspoort, de boom van kennis van goed en kwaad, verloren 
paradijs, haar werk zit er vol mee. Het werk van deze kunstenaar is één grote poging 
om zichzelf weer te verbinden met het land van haar jeugd en met een cultuur die, in 
haar optiek, een voortzetting was van de oude Perzische cultuur, van poëzie en van 
soefi-mystiek, van oude rituelen en ceremoniën, van echte religieuze beleving. Het 
echte Perzië dat door de ene dictator na de andere wordt vernietigd. Dat zij niet in Iran 
kan filmen is daarom ook niet echt een probleem. Het verbannen zijn is de voorwaarde 
waaronder zij haar werk kan maken. De herinnering aan Iran vindt zij in Marokko, in 
Turkije, in Egypte, de boom uit het paradijs vond zij in Mexico. [...] 
De vraag is of zo’n vlucht in de droom belangrijke kunst kan opleveren. Ik denk het 
niet. Beeldende kunst bestaat in de wereld. Kunstwerken ontlenen hun betekenis aan 
een kritische verhouding tot die wereld, op zo’n manier dat betekenis ontstaat. Dit 
gebeurt bij Neshat nu juist niet. Haar werk is een regressie naar een belevingswereld 
van meer dan 100 jaar geleden. Het doet sterk denken aan de kunst van Prerafaëlieten 
en Symbolisten, met hun thematiek van lijdende, hysterische vrouwen, hun obsessie 
met zuiverheid, maagdelijkheid en bloementuinen en het andere uiterste: pornografie, 
gewelddadigheid, bezoedeling, ziekte en verrotting. Het eindeloos kammen van haren, 
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staren in spiegels, de verdronken Ophelia, Beelden en verhalen die destijds iets te 
zeggen hadden, maar nu niet meer. Bij Neshat is het een platte, bombastische 
symboliek, een grofheid vol clichés. Een celebreren van oosters exotisme waarvan 
Edward Saïd in zijn beroemde boek Orientalism (1978) heeft aangetoond dat het 
fnuikend is voor een begrip van de Arabische cultuur. 
Tenslotte is het de ironie van het lot dat het werk van Neshat - dat niets te maken mag 
hebben met het land waarmee zij op vijandige voet verkeert - nu juist bij uitstek een 
product is van de Amerikaanse kapitalistische cultuur. Het moment waarop Zarin [de 
hoodrolspeelster in de gelijknamige film Zarin15] gaat hallucineren en mannen zonder 
gezichten ziet, is pure Hollywood-horror. Neshats werkwijze, haar galeries en 
internationale netwerk, het is alles een schoolvoorbeeld van een gesmeerde carrière 
van een Amerikaanse kunstenaar. Het balanceren tussen twee werelden en een eigen 
richting volgen die nieuwe inzichten oplevert is ongelofelijk moeilijk. Onmogelijk is het 
niet, zoals Neshat in Turbulent laat zien. 
 
Bron: Janneke Wesseling, Zwelgen in oosters exotisme’, NRC Handelsblad 10 
februari 2006, p. 25. 

 
 

 

Neshat, filmstill uit: Zarin (2005) 

                                                      

15 De film Zarin gaat over een meisje dat al vanaf haar jeugd in de prostitutie belandt. Het personage is 
gebaseerd op de, in Iran verboden roman, Vrouwen zonder mannen van Sharnoush Parsipour, een schrijver die 
Neshat eerder tot de film Mahdohkt heeft geïnspireerd. De in Marokko opgenomen film laat zien hoe het meisje 
emotioneel en psychisch desintegreert. Wanneer ze weer een klant moet plezieren, ziet ze tot haar ontsteltenis 
dat de gezichtstrekken van haar klant verdwijnen en het hoofd gezichtsloos wordt. Ze ontvlucht het bordeel en 
ziet dat alle mannen die ze op straat tegenkomt evenmin een gezicht hebben. In een hamam schrobt ze haar 
lichaam vol afschuw en schuldgevoelens tot bloedens toe schoon. Ze vervolgt haar weg naar een moskee en bidt 
tot God in de hoop dat hij haar zal vergeven. 
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Houssein Chalayan  
Het werk van Houssein Chalayan is kort samen te vatten als mode met engagement. Hij 
richtte al een aantal tentoonstellingen in, maar verzorgt ook traditionele modeshows. 
Hieronder volgen diverse tekstfragmenten waarin verschillende van zijn projecten de revue 
passeren. Ook is er aandacht voor Chalayans afkomst, omdat deze achtergrond duidelijk 
een rol speelt in zijn werk. Allereerst volgt een korte introductie op Chalayan uit de 
Volkskrant. 
 

‘De denkende ontwerper’ wordt Hussein Chalayan (1970) genoemd. Zijn kleding kent 
vaak een ingewikkelde ontstaansgeschiedenis. Het is mode met een verhaal. Mede om 
die reden wordt Chalayan beschouwd als een van de meest vernieuwende, 
experimentele en conceptuele ontwerpers van dit moment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chalayan, Afterwords (2000) 

 
Neem de collectie Afterwords uit 2000. In Kosovo voltrok zich op dat moment een 
vluchtelingendrama. Chalayan wilde in zijn show de behoefte van mensen laten zien 
om hun bezittingen overal mee naar toe te nemen. In de finale van de show liet hij 
meubels transformeren tot kleding. Tijdens zijn modeshow vorig jaar in Parijs, toonde 
Chalayan een jurk met duizenden led-lampjes. Hierdoor werd het kledingstuk een 
televisiescherm waarop de vier seizoenen werden getoond. Het was een protest tegen 
klimaatverandering. Als het nooit meer gaat sneeuwen, zijn er op de jurk tenminste nog 
sneeuwvlokjes te zien. Chalayan exposeerde in de afgelopen jaren ook in diverse 
buitenlandse musea en maakte verschillende films. Zo leverde hij de Turkse inzending 
voor de Biënnale van Venetië. Hij haalt zijn inspiratie uit filosofie, kunst en architectuur. 
Chalayan is van Turks-Cypriotische afkomst, hij studeerde aan het Central Saint 
Martin’s College in Londen, hij woont en werkt nog steeds in Londen. 
 
Bron: De Volkskrant 14 augustus 2008. 

 
In onderstaande tekst wordt aandacht besteed aan het werkproces en de achtergrond van 
Chalayan. Deze tekst verscheen in de catalogus Houssein Chalayan, de postmoderne 
ontwerper bij de tentoonstelling in het Groninger Museum (2005). 
 

Ondanks de uitgebreide research die aan elke collectie voorafgaat, hebben de 
concepten tegen de tijd dat de kleren gemaakt zijn een magische mutatie ondergaan: 
ideeën worden nooit letterlijk geïnterpreteerd of ‘geïllustreerd’, maar lijken te zijn 
opgenomen in de techniek van snit en constructie. Zijn werk kan ook speels zijn, zoals 
de japonnen met ruches en Hawaï-achtige opdruk (lente/zomer 2004).  
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Chalayan, lente / zomer (2004) 

Maar alleen wie heel goed kijkt, ziet dat de opdruk in feite Cyprus betreft (Chalayans 
geboorte-eiland) die tegen de achtergrond van een moderne skyline een historisch 
strijdtoneel laat zien, waarop Osmanen en Venetianen om het eiland vechten. Een 
klant die geïnteresseerd is in de manier waarop kleding geschiedenis en grote verhalen 
kan belichamen, vindt het misschien interessant te weten dat Chalayan voor deze 
collectie samenwerkte met een genetisch antropoloog, dat hij zichzelf genetisch liet 
onderzoeken en vervolgens keek naar de genetische patronen van de diverse etnische 
groepen op Cyprus. Maar zoiets hoeft niet. Chalayans uitgebreide conceptuele 
vooronderzoek sluit draagbare kledingstukken niet uit. Hoewel hij vaak wordt neergezet 
als de grootste filosoof binnen de modewereld, zijn zijn ontwerpen wel degelijk tactiel 
en driedimensionaal. De kleding is draagbaar, dankzij de luxueuze stoffen, de 
complexe snit en de details. 
Chalayan heeft een roerige jeugd achter zich. Als kind in Nicosia maakte hij in 1974 
rechtstreeks de gewelddadige opsplitsing mee van Cyprus in een Grieks en een Turks 
deel. Volgens Chalayan heeft die pijnlijke scheiding wel zijn fantasie geprikkeld: “Je 
leeft in een raadsel, je weet niet wat er aan de andere kant is”, heeft hij er ooit over 
gezegd. Toen hij op twaalfjarige leeftijd naar een Engelse kostschool werd gestuurd, 
moest hij leren omgaan met het culturele anders-zijn als ook met de tijdelijke scheiding 
van zijn familie. Chalayans ouders gingen uit elkaar en in zijn vroege jeugd bewoog hij 
zich tussen twee culturen: het ligt voor de hand te zeggen dat Chalayans keuze voor 
mode bij uitstek typerend is voor het moderne individu, zoals dat werd beschreven door 
de Franse academicus Gilles Lipovetsky. Deze stelt dat mode, verre van frivool te zijn, 
een belangrijke rol kan spelen bij onze ontwikkeling tot flexibele, moderne burgers, 
bedreven in de snelle psychologische omschakelingen die de huidige maatschappij 
vereist. Maar het zou al te kort door de bocht zijn om Chalayans talent grenzen te 
overschrijden zonder meer toe te schrijven aan zijn persoonlijke achtergrond. Mobiliteit 
en culturele veranderlijkheid horen bij deze tijd, of we nu in real time en ruimtelijk of 
virtueel reizen door culturen en representaties. Ieder voor zich leeft tegenwoordig 
ontworteld, gewend aan het niemandsland tussen de diverse culturele territoria. 
Heidegger schreef: “Ontheemding wordt zo langzamerhand het lot van de wereld.” 
Zeker in de mode zijn we allemaal migranten en bestaat er niet zoiets als een thuis. In 
een wereld zonder wortels is de modieuze mens alsmaar bezig om zichzelf opnieuw te 
bedenken en herscheppen, en dit proces van zichzelf vormgeven kan tegelijk 
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aangenaam en vervreemdend zijn. Nergens wordt dit zo duidelijk als in de metafoor 
van de reis. 
Een vroeg Hussein Chalayan-jasje van papier met op de revers het par avion-stempel, 
werd herontworpen tot een met de post verzendbare envelop die kon worden 
opengevouwen tot een jurkje. Absence and Presence (lente/zomer 2003), Chalayans 
eerste collectie herenkleding, bevatte T-shirts die konden worden omgetoverd tot A3-
enveloppen die je kon posten. Andere collecties vertoonden een scala aan 
reismotieven. Zo presenteerde Along False Equator (herfst/winter 1995) jurken bedrukt 
met vliegtuigroutes, en ook papieren broekpakken met lichtjes erin die knipperden 
zoals vliegtuigen ’s nachts, en die op die manier de koers aangaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chalayan, Along false equator,   

herfst / winter (1995) 

 
Geotropics verkende het ambulante bestaan via het idee van het met je meedragen 
van een stoel, zodat je overal waar je wilt kunt gaan zitten. In dit concept zat ook al een 
later denkbeeld besloten: reizen is net zo goed een permanente staat van zijn als een 
functionele manier van aankomen op een bestemming. [...] 
Toen Chalayan in Afterwords de kleermaker verving door de meubelmaker, of de 
zakken in de kleding dezelfde vorm gaf als bepaalde bezittingen, doordacht hij opnieuw 
het concept van mode als een soort draagbare architectuur. De show stond echter in 
het teken van travelling light, het reizen met weinig bagage, over het achterlaten van je 
huis in oorlogstijd en alles wat je bezit mee moeten nemen. In de openingsscène werd 
de ontwrichting van gedwongen migratie opgeroepen. Een vluchtelingengezin van vijf 
personen schuifelde de bühne op, onderwijl hun schorten omvormend tot capes. Dit 
beeld werd herhaald in het kale decorontwerp van de woonkamer, in de transformatie 
tijdens de show van het meubilair tot draagbare bezittingen en in de existentiële 
zwaarmoedigheid van het rauwe Bulgaarse gezang die dit alles begeleidde. Hoeveel 
fantasie je als toeschouwer ook mocht hebben, deze show kon op geen enkele manier 
worden opgevat als alleen maar een lofzang op de eindeloze flexibiliteit van de 
moderne mens. 
Het thema reizen, zo aanwezig in het werk van Chalayan, kan letterlijk én figuurlijk 
opgevat worden als een reis van vervreemding en verlies, maar het is er ook een van 
zelfontdekking en zelfconstructie. Hoewel veel van Chalayans collecties modernistische 
thema’s als technologische vooruitgang (vliegen, techniek, reizen en mobiliteit) hebben, 
gaan ze gepaard met de donkerder motieven van ontwrichting, migratie en 
ballingschap. Ondanks alle moderniteit en de afwezigheid van een overduidelijke 
nostalgie en historisme in zijn ontwerpen, zit er ook een melancholieke kant aan de 
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grote modernistische iconen die hem fascineren, zoals het armzalige, afgedankte 
vliegtuig dat hij fotografeerde op Nicosia International Airport en opnam als een 
uitvouwbare pagina in het Belgische magazine No.C (september 2002). 
 
Bron: Caroline Evans, ‘Niemandsland’ in: C. Evans et al., tent.cat. Houssein Chalayan, 
de postmoderne ontwerper, Rotterdam (Nai Publishers) 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chalayan, Ambimorphous (2002) 

Chalayans multiculturele mode 
Het werk van deze vernieuwende, altijd nieuwsgierige ontwerper bevat verschillende 
thema’s, maar dat van het multiculturalisme is altijd aanwezig (en blijft intrigeren): het 
zij aan zij plaatsen van westerse en niet-westerse esthetiek en houdingen. Met zijn 
collectie Between (lente/zomer 1998) verkende Chalayan bijvoorbeeld zowel de 
westerse definities van eerbaarheid als die van het Midden-Oosten. Het resultaat 
waren modellen met deels of bijna geheel bedekte gezichten die verder in meerdere of 
mindere mate naakt waren. Bloot is al zo vaak vertoond op de catwalk dat het niet 
meer shockeert. Nee, wat deze collectie zo provocerend maakt, zijn ongetwijfeld de 
bedekte gezichten van de mannequins. En zoals vaak in zijn werk zet Chalayan ons 
aan het denken, dwingt ons in te zien dat eerbaarheid een cultureel bepaald iets is wat 
varieert van plaats tot plaats en van periode tot periode. Eeuwenlang drongen 
christelijke missionarissen uit het Westen door tot in alle uithoeken van de wereld om 
‘naakte slaven’ op te dragen zich te bedekken; dit uiteraard vanuit hun door God 
gegeven superieure definitie van zedigheid. Maar Chalayan herinnert ons eraan dat, in 
de ogen van een groot deel van de wereld, zelfs de meest keurig geklede westerse 
vrouw verbijsterend onzedig is. 
Het thema van de multiculturele nevenschikking in het werk van Chalayan is het meest 
overtuigend in zijn herfst/wintercollectie uit 2002: Ambimorphous. Hierin vloeit een 
‘klein zwart jurkje’ geleidelijk over in Turkse klederdracht, om vervolgens stapsgewijs te 
transformeren tot een ander klein zwart jurkje Voor deze collectie kocht Chalayan 
persoonlijk de authentieke Turkse kostuums. Sommige werden uit elkaar gehaald en 
gecombineerd met westerse zwarte elementen, maar op het toneel prijkte er één in zijn 
oorspronkelijke traditionele vorm. 

 
Bron: Ted Polhemus ‘Chalayans culturele mode’ in: C. Evans et al., tent.cat. Houssein 
Chalayan, de postmoderne ontwerper, Rotterdam (Nai Publishers) 2005 
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Marjane Satrapi, Persepolis (2000-2004)  
 
Marjane Satrapi 
De Iraanse Marjane Satrapi (1969) verfilmde in 2007 in Persepolis delen van haar eerder in 
2000-2004 verschenen vierdelige en autobiografische stripverhaal met dezelfde titel. Haar 
jeugd in het Iran na de Islamitische Revolutie toont het stille verzet van het Iraanse volk en 
de blindheid daarvoor van het Westen. Na een korte beschrijving van (een fragment uit) de 
film volgt hieronder een interview met Satrapi naar aanleiding van deze film.  
 

Met een strijdbaarheid die ze meer speelt dan voelt marcheert de achtjarige Marjane 
door de woonkamer. Vuist in de lucht, bandana om het hoofd en een vastberaden blik 
in de ogen. Haar exuberantie weerspiegelt de hoop die haar ouders koesteren over het 
nakende einde van het bewind van de Iraanse Sjah Mohammed Reza Pahlavi. Maar al 
snel zal blijken dat Iran door de Islamitische Revolutie geenszins bevrijd wordt; de 
fundamentalistische heersers die opstaan, voeren een nog veel repressiever 
schrikbewind. Maar dat weet Marjane hier nog niet. “Weg met de Sjah!”, roept ze 
uitbundig. Tot ze naar bed wordt gestuurd. 
Die tweestrijd tekent Marjane Satrapi’s autobiografische Persepolis. De film gaat over 
opgroeien in het Iran van de jaren tachtig, maar de nadruk ligt evenzeer op het 
opgroeien als op de verscheurde politieke achtergrond. Natuurlijk wordt Marjane’s 
jeugd getekend door de elkaar opvolgende conflicten: de onderdrukking door de Sjah, 
de Islamitische Revolutie, de door het Westen aangewakkerde oorlog tussen Iran en 
Irak. Maar als zij als twaalfjarige een cassettebandje met muziek van Iron Maiden 
koopt van een schimmige dealer op een straathoek (westerse muziek is verboden), is 
dat net zozeer een verzet tegen haar ouders als tegen het bewind. Wanneer Marjane 
het bandje thuis al headbangend beluistert, sluit haar moeder met een zucht haar 
kamerdeur. 
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Hoe komt het dat keurig Perzisch meisje besluit om striptekenares te worden en 
vervolgens haar leven te verstrippen? Was er niet een probleem met de Islam en het 
afbeelden van mensen? 
Nee, nee, nee. In Iran, volgens sjiïetisch gebruik, is het wel degelijk mogelijk om 
mensen te portretteren. In feite is er een enorme traditie op dat gebied. Het zijn de 
soennieten die een verbod op representatie hebben. In Iran was het zelfs mogelijk om 
afbeeldingen te maken van de profeet. Toen ik aan de kunstacademie studeerde 
kregen we ook modeltekenen. We kwamen zonder onze hoofddoekjes op school en 
kregen modeltekenen. Ik kom uit een sterk beeldende, poëtische, metaforische traditie. 
Ik denk in beelden. Ik zou niet eens iets op een andere manier kunnen vertellen. Dat 
een Perzisch meisje striptekenares wordt is niet zo vreemd. Ik was alleen niet zo’n 
keurig meisje. 
 
Persepolis gaat er onder meer over hoe u door uw rebelse natuur op een gegeven 
moment het Teheran van de ayatollahs moest inruilen voor Wenen. 
Dat had minder met de ayatollahs te maken dan met mij. Ik kom uit een politiek 
bewuste familie. Zelf ben ik alleen niet zo’n diplomaat. Ik kom in opstand tegen elke 
vorm van onderdrukking en fundamentalisme. Persepolis is niet, niet alleen, niet per 
se, een aanklacht tegen die specifieke vorm van religieuze repressie. De vier boeken 
en de film zijn nu niet opeens een politiek pamflet omdat het Westen de atoomdreiging 
van Iran voelt, of omdat de Iraanse regering het nodig heeft gevonden om [ter 
gelegenheid van de première in Cannes] de film te verwerpen. De gebeurtenissen 
eindigen in 1994. En toen we drie jaar geleden met de film begonnen, wist ik niet dat 
Iran nu opeens bovenaan ieders politieke agenda zou staan. In feite stel ik net zozeer 
het hypocriete Oostenrijk met zijn vreemdelingenhaat aan de kaak. Wenen is 
exotischer dan Teheran in de film. 
Ik verwerp elke vorm van afhankelijk denken. En elke vorm van moralisme. Ik kan niet 
zeggen of iets goed is en iets anders niet. Ik snap het als mensen een politieke 
boodschap in de film willen vinden. Het gaat er ook niet om of ik in politiek 
geïnteresseerd ben, want zelfs als ik niet in politiek geïnteresseerd zou zijn, was de 
politiek nog wel geïnteresseerd in mij, want alles wat je doet is politiek. Maar het is 
allereerst een film over de liefde die ik voor mijn familie voel, over de onbaatzuchtige 
liefde die ze me hebben gegeven, over tolerantie en niet over ‘terroristen’ en ‘de as van 
het kwaad’. Maar [met sardonische grijns] misschien is het een eye-opener voor 
mensen die zich nu opeens realiseren dat Iraniërs ook mensen zijn. 

 
Uw humor is bepaald niet mild. 
Dat komt omdat ernst de dood in de pot is voor de verbeelding. Ik hou niet van 
schrijvers en kunstenaars die weten hoe de dingen in elkaar zitten, of zeggen dat te 
weten. Humor is een teken van zelfrelativering en dus van intelligentie. Daarom hou ik 
ook niet van dat gedoe met ‘graphic novels’ en ‘strips’, alsof graphic novels de chique 
variant zijn en strips daarom minderwaardig. Ik hou van strips en ik hou van humor en 
dat is entertainment. Toen ik Maus van Art Spiegelman had gelezen wist ik wat je met 
het medium kon. Mijn mond viel open. Maar toen moest het opeens graphic novel gaan 
heten. Pretentieus. Onze film is ook niet pretentieus, zwart-wit omdat hij zwart-wit is of 
over politiek gaat. Onzin. Hij gaat over mensen. En daarom wordt hij door mensen 
begrepen. 
 
Maar u kunt het mensen niet kwalijk nemen dat ze er een handreiking in willen zien om 
een cultuur of een politiek te begrijpen. 
Zolang het een artistieke prestatie waaraan jaren is gewerkt maar niet reduceert tot 
een onderdeel van een polemiek. Persepolis is universeel omdat er een mens in het 
centrum van de gebeurtenissen staat. Het gaat er mij om dat we niet kijken naar de 
verschillen tussen mensen, maar naar wat menselijk is. Mijn film gaat over repressie, 
maar het gaat er niet om of dat overheidsrepressie is of religieuze repressie, want dat 
soort repressie is bij het communisme hetzelfde, of de druk die je van je familie of je 
omgeving kunt voelen. 
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Er is een gezegde dat stelt dat ‘als je met de wereld wilt praten, moet je naar een klein 
dorp gaan’. Dat wil zeggen dat je om de grote dingen te zeggen met kleine en simpele 
dingen moet beginnen. In Persepolis is de hoofdpersoon iemand die niet door haar 
omgeving wordt begrepen. Dat is hetzelfde of je nu in Iran, Oostenrijk of Frankrijk 
woont, zoals ik tegenwoordig. De thematiek van Persepolis geldt voor iedereen die zelf 
denkt, zekerheiden durft te betwijfelen en anderen niet napraat. 
 
Is die universele toon ook het gevolg van het feit dat u door te reizen en uw land te 
verlaten een afstandelijkere blik heeft gekregen? 
Natuurlijk zit ik tussen drie stoelen. Dat is ongemakkelijk. Maar ik heb ook de luxe van 
drie stoelen. En andere mensen hebben die luxe niet. Toen ik pas begon te tekenen 
werd ik getypecast. Oh, een vrouw uit Iran... het moest 1001 nacht zijn, ik moest 
Sheherezade zijn en oh, die arme gevluchte moslimvrouw. Als er grenzen zijn, dan 
liggen die tussen domme mensen en de rest, niet tussen landen, culturen of geloven. 
Er zijn meer overeenkomsten tussen Bush en de mullah van Bagdad, dan tussen mij 
en de mullah van Bagdad. 
 
Bron: ‘Interview met Marjane Satrapi’ in: Filmkrant, februari 2008 

 
 
GLOBALISERING EN HET PRIMITIVISMEDEBAT 
 
Chéri Samba 
Sinds de roemruchte tentoonstelling “Primitivism” in 20th Century Art in het New Yorkse 
Museum of Modern Art, 1984, is de westerse houding ten opzichte van niet-westerse kunst 
en kunstenaars vaak bekritiseerd als ‘neokoloniaal’. De tentoonstelling Magiciens de la terre 
in het Centre Georges Pompidou (Parijs 1989) moest laten zien hoe het ook kon. Een van de 
deelnemers aan deze laatste tentoonstelling was de Congolese schilder Chéri Samba 
(1956). Hij is een overduidelijk voorbeeld van een geëngageerde kunstenaar, die 
aanvankelijk vooral schrijnende situaties in zijn geboorteland aan de orde stelde, maar sinds 
hij door de westerse kunstwereld is ‘ontdekt’ en omarmd, stelt hij ook het historische en 
hedendaagse primitivisme aan de orde in zijn werk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Chéri Samba, Wat is de toekomst van onze kunst? (1997) 
 
 

Onlangs heeft Chéri Samba een groot drieluik met de titel Wat is de toekomst van onze 
kunst? voltooid. Op de voorgrond van het eerste schilderij is Picasso te zien. Achter 
hem zit Samba aan een tafel met traditionele Afrikaanse sculpturen. Op het tweede 
schilderij gaan Picasso en Samba, ieder met een eigen schilderij onder de arm, zij aan 
zij het Centre Georges Pompidou binnen. En op het derde schilderij wordt Picasso in 
het museum tegengehouden en geëxposeerd, terwijl Chéri Samba met zijn schilderij 
onder de arm verder gaat. Op het eerste schilderij staat: ‘Welke toekomst heeft onze 
kunst in een wereld, waarin de meeste Afrikaanse kunstenaars onderdrukt worden? 
Een oplossing is, in Frankrijk geaccepteerd te worden. Naar het schijnt wordt een 
kunstenaar die in Frankrijk is geaccepteerd, ook in de rest van de wereld 
geaccepteerd. En wie Frankrijk zegt, zegt het Museum voor moderne kunst. Ja, 
maar… is het Museum voor moderne kunst niet racistisch?? Welke toekomst heeft 
onze kunst?’ 
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Chéri Samba verklaarde hierover: “Deze schilderijen, waarop ik mezelf samen met 
Picasso laat zien, willen eer bewijzen aan al die zogenaamd anonieme Afrikaanse 
kunstenaars die onze traditionele maskers hebben gemaakt en daarmee het kubisme 
inspireerden. Ik wil op deze manier zeggen dat er overal ter wereld kunstenaars zijn en 
dat het westen, dat deze maskers niet als kunst zou beschouwen, schijnheilig is. Ik 
klaag deze schijnheiligheid aan. Kunst kent geen grenzen. Door mezelf op veel van 
mijn schilderijen met kunstcritici, verzamelaars en kunsthandelaren te laten zien, wil ik 
het systeem niet bekritiseren, maar alleen maar laten zien dat er in Afrika, net als 
overal ter wereld, kunst is, en dat men zelfs om mijn werk kan vechten. Mijn 
landgenoten zijn er erg trots op dat een van hen in het Noorden wordt erkend.” 
Chéri Samba werd in 1956 in Kinto M’Vuila geboren. In 1972 ging hij, ingeschat als 
‘absoluut de beste tekenaar’, van school. Hij ging naar de hoofdstad Kinshasa en 
voorzag in zijn levensonderhoud als schilder van reclameborden. Daarnaast tekende 
hij strips voor zijn tijdschrift Bilenge Info. In 1975 begon hij zijn strips over te zetten op 
schildersdoek – het begin van zijn tekstballonnenkunst. Al zijn werken uit deze tijd zijn 
getuigen van zijn bemoeienis met de sociale, politieke, economische en culturele 
toestand in Zaïre (de huidige Democratische Republiek Kongo). Ze tonen 
maatschappelijke feiten, zeden en gebruiken, seksualiteit, ziekte (Aids), sociale 
ongelijkheid en corruptie. Om zijn ideeën over te brengen aan de mensen uit zijn wijk 
en later ook de hele bevolking van Kinshasa, stelde de kunstenaar zijn werken op de 
buitenmuur van zijn atelier tentoon, en inderdaad hebben mensen er een gewoonte 
van gemaakt om bij zijn atelier langs te komen en daar de actuele nieuwtjes te 
becommentariëren. 
Zeer snel verkreeg hij grote lokale populariteit, reden waarom hij zichzelf ook ‘Chéri 
Samba: volkskunstenaar’ noemt. ‘Ik heb deze titel zelf uitgezocht, want dat wat ik 
schilder richt zich tot alle mensen, niet alleen tot de ingewijden. Mijn wortels liggen in 
het volk, en ik wil mij ook niet van de mensen verwijderen.’ In 1982 verliet hij Kinshasa 
voor het eerst om een paar maanden in Parijs te schilderen. Hij gebruikte dit verblijf om 
het Parijse leven en de zeden en gewoonten daar verbaasd te bevragen. Zijn naam 
werd zeer snel bekend, maar pas in de loop van zijn tweede reis naar Parijs en naar 
aanleiding van de tentoonstelling Magiciens de la Terre in 1989 kreeg hij ook 
internationaal succes. Op dat moment was Chéri Samba een schilder van 
gebeurtenissen. Hij zette talrijke anekdotes en persoonlijke ervaringen om in 
karikaturen waarvan de humor onze aandacht afleidt van alle problematische situaties 
die eraan ten grondslag liggen. “Om een boodschap aan te laten komen, om anderen 
te bereiken, moet je humor inzetten. Ik heb niets tegen het werk van abstracte 
schilders, conceptuele kunstenaars, minimalisten of andere figuratieve schilders, maar 
mijn werk bestaat eruit om heel direct tot de mensen over dingen te spreken die ze 
schijnbaar over het hoofd zien of vergeten. Ik wend mij tot diegenen die zich niet voor 
de alledaagse werkelijkheid interesseren. Het alledaagse is in mijn werk 
alomtegenwoordig – werk dat in wezen niet verschilt van dat van een journalist. 
Behalve dat ik het nieuws ook nog draai en omkeer, becommentarieer, van een moraal 
voorzie en inzetten kan zoals het mij uitkomt. Daarbij ben ik alleen aan mezelf 
verantwoording schuldig.” 
Het werk van Chéri Samba werd vaak bekritiseerd met de bewering dat hij niet in staat 
is om een beeld natuurgetrouw weer te geven en daarom uitwijkt naar de karikatuur. 
“In feite leefde ik van 1975 tot 1978 vooral van het schilderen van portretten, en mijn 
opdrachtgevers waren eigenlijk altijd tevreden; maar de critici hebben deze schilderijen 
nooit te zien gekregen. Zij wisten niet eens dat ze bestonden.” Vervolgens begint 
Samba zichzelf te schilderen. “Toen ik met het schilderen begon, ging het mij er alleen 
maar om bekend te worden. Sinds het einde van de jaren tachtig werd ik zelf tot het 
belangrijkste onderwerp van mijn werk, want ik wilde dat men niet alleen mijn naam 
maar ook mijn gezicht kende. Zoals bij een televisiepresentator.” 
Ook al schildert Chéri Samba vooral zijn eigen omgeving en alledaagse werkelijkheid, 
toch ziet hij zichzelf als een ‘universeel kunstenaar’ in die zin, dat de realiteit van 
Kinshasa niet veel verschilt van die in de andere steden die hij kent. “Armoede, 
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domheid, corruptie, chaos en decadentie zijn universeel. Uiteindelijk is er geen verschil 
tussen zwarte, witte en gele mensen.” 
 
Bron: ‘Cheri Samba’ in: SCHEPS, MARC et. al., Kunstwelten Im Dialog : Von Gauguin 
Zur Globalen Gegenwart,Köln, DuMont / Museum Ludwig, 1999. (vertaald uit het 
Duits). 
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GLOBALISERING EN HET VERRE OOSTEN 
 
MANGA 
Hoewel manga enerzijds een typisch Japanse kunst- en uitdrukkingsvorm is, heeft het 
Japanse beeldverhaal al een paar eeuwen invloeden ondergaan vanuit het westen, zowel 
van de traditionele westerse schilderkunst als van de Amerikaanse strip- en filmcultuur. Na 
een korte introductie over Manga en zijn geschiedenis is er aandacht voor de Japanse New 
(of Neo) Pop kunstenaars Takashi Murakami en Yoshitomo Nara. Beiden verwerken 
elementen van manga en anime (tekenfilms) in hun kunst. Daarna volgt een uiteenzetting 
van de voorgeschiedenis van New Pop, en tot slot wordt dieper ingegaan op de thematiek in 
het werk van Murakami en Nara en de relatie met de Japanse ‘Manga Society’. 
 

Manga in Japan 
Iemand die Japan niet kent zal de rol die manga speelt in het dagelijks leven van zijn 
inwoners nauwelijks op waarde kunnen schatten. Zelfs al zijn niet alle Japanners 
regelmatige consumenten, dan nog hebben ze er op zijn minst een paar gelezen in hun 
kindertijd. Intellectuelen praten zonder blikken of blozen over hun favoriete manga. Het 
is de nieuwe cultuur bij uitstek – een populaire cultuur, natuurlijk - manga zijn overal. Je 
hoeft niet eens over de drempel van een boekhandel om ze te vinden; ze zijn te koop 
in kiosken in stations en de metro, in combini, kleine 24/7 winkeltjes, ze liggen 
broederlijk naast andere bladen bij de tandarts, de kapper, in bepaalde cafés, en in het 
bijzonder in manga kissa, etablissementen waar men tegen een kleine vergoeding 
zoveel manga kan lezen als men wil. Volwassenen lezen ze in de trein en laten ze 
achter in het bagagerek voor de volgende forens. Deze manga worden daarna 
verzameld en verkocht op straathoeken voor een paar yen, voordat ze worden 
gerecycled. 
Mangaka (schrijvers en tekenaars van manga) mogen dan hun inspiratie van de straat 
halen, op hun beurt beïnvloeden de manga weer de mode, haarstijl, make-up, enz. De 
manga is niet iets waar neerbuigend over wordt gedaan, maar wordt gezien als een 
medium op zich dat alle soorten van informatie kan overdragen. Zelfs het Ministerie 
van Onderwijs gebruikt het genre in bepaalde delen van de schoolboeken. 
De manga wordt eerst gepubliceerd in een tijdschrift, en als dat goed verkoopt 
verschijnt ze in een speciale uitgave deel die een bunko heet (10,5 x 15 cm), van rond 
de 200 pagina’s, met alleen de omslag in kleur, of in pocketboekformaat (11,5 x 17,5 
cm). Eén deel bevat tien hoofdstukken. [...] 
 
Oorsprong van manga 
Het woord manga werd in de negentiende eeuw geïntroduceerd door Hokusai als de 
naam voor verzamelingen van tekeningen die waren bedoeld voor zijn leerlingen en 
voor kunstliefhebbers in het algemeen. Het begrip is samengesteld uit twee 
ideogrammen: man (wat snel uitgevoerd, eruit gegooid betekent) en ga (wat tekening 
betekent). Vervolgens werd het woord opgepakt door kunstenaars van die tijd als 
benaming voor zulke schetsen, en pas in de twintigste eeuw werd het gebruikt in relatie 
tot stripboeken. De Kôjien, het woordenboek van de Japanse taal, definieert manga 
als: ‘Eenvoudige, komische en overdreven tekening. Karikatuur of maatschappelijke 
satire. Een reeks plaatjes die een verhaal vertellen; “stripboeken”.’ 
 
Bron: Brigitte Koyama-Richter, One Thousand Years of Manga, Parijs (Flammarion) 
2007. 
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Murakami en Nara 
In het boek The Japanese Experience - Inevitable worden verschillende kunstenaars van de 
Japanse New Pop van de jaren negentig behandeld. Murakami en Nara worden gezien als 
belangrijkste vertegenwoordigers van twee verschillende stromingen binnen de New Pop. In 
onderstaande tekst wordt beknopt uiteengezet wat de verschillen tussen beide stromingen 
zijn. 
 

In The Japanese Experience – Inevitable worden werken getoond van Takashi 
Murakami, Mr. (Masakatu Iwamoto), Aya Takano, Yoshitomo Nara, Hiroshi Sugito, 
Masahiko Kuwahara, Jun Hasegawa en Shintaro Miyake. Deze kunstenaars behoren 
allemaal tot een generatie waarvan de kindertijd en jeugd werden gekenmerkt door een 
bloeiend consumentisme, een groeiende invloed van de media en, daarmee 
samenhangend, de invloed van manga en anime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Yoshimoto Nara, Deep deep water 
puddle (1995) Yoshimoto Nara, Eye (2006) 

 
De hier gepresenteerde kunstenaars kunnen in feite tot twee verschillende scholen 
worden gerekend, waarvan Takashi Murakami en Yoshitomo Nara als de populairste 
vertegenwoordigers kunnen worden beschouwd. Nara’s werk is de invulling van een 
poëtische, persoonlijke zoektocht naar iets wat zijn eigen gemoedstoestand of de 
maatschappelijke toestand kan weerspiegelen. Of het nu om geschilderde of 
getekende figuren of om sculpturen van fiberglas gaat, zijn kinderen en honden maken 
bij de kijker emoties los door hun snoezigheid, waarachter vaak agressie op de loer 
ligt. Deze directe toegankelijkheid verklaart misschien waarom Nara een idool is 
geworden van de jongere en jongste generaties. De formele eenvoud van zijn figuren, 
in tegenstelling tot hun veelvoudige betekenis, maakt hen tot perfecte rolmodellen. ‘Het 
kind’, ‘het kinderlijke’ en ‘het perspectief van het kind’ zijn belangrijke thema’s in Nara’s 
werk. [...] 
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Takashi Murakami, Tan tan bo (2001) 

 
  

 
Takashi Murakami, Tongarikun (2003  

 
Zoals de meeste kunstenaars die hier besproken worden, studeerde Takashi Murakami 
eerst nihonga. Als zijn schilderijen in formeel opzicht nog altijd kenmerken hebben van 
die synthetische, zelfs eclectische schilderstijl - het fijn bewerkte platte oppervlak en de 
vertaling van het beeldidee in lijnen en vlakken in plaats van in diepte en volume, dan 
is dat een gevolg van de observatie van de kunstenaar dat deze nadruk op het platte 
en lineaire correspondeert met receptieve mechanismen van een 
beeldschermgeneratie die sterk is beïnvloed is door strips en waarvoor tastbare 
kwaliteiten verdacht zijn. Deze flat style, die zowel het oppervlakkige (platte) motief als 
de receptieve gewoonten van de gebruikers weerspiegelt, krijgt verder uitdrukking in 
het opschuren van de voorkant en zijkanten om zo ieder spoor van het schilderen weg 
te vagen totdat het werk de volmaakt gave esthetische verschijning van een industrieel 
product heeft gekregen. Deze radicale antinaturalistische stilering van het afgebeelde 
onderwerp, dit onbeschaamde verheerlijken van het decoratieve en op de voorgrond 
duwen van de technische vaardigheid, verbindt deze werken met de Japanse traditie, 
terwijl de gemorfde motieven jaren vooruit lijken te lopen op het heden. 
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Takashi Murakami, mini flower (2005 
Kaikai Kiki Co) 

 
Behalve Murakami’s werk vormt ook zijn ‘Super Flat Manifesto’, waarin hij zijn 
theorieën over de ontwikkeling van een bizarre Japanse kunst in de eenentwintigste 
eeuw samenvat, een uitdaging voor de internationale kunstwereld, om maar niet te 
spreken van zijn activiteiten als oprichter, bedenker en promotor van de Hiropon 
Factory (nu Kaikai Kiki Co, Ltd. geheten), een kunstproductiewerkplaats van een 
geheel nieuwe orde. Als kunstenaarcurator van tentoonstellingen biedt hij kunstenaars 
die met hem samenwerken ook nog een podium voor hun eigen werk. Mr. en Aya 
Takano (met hun 26 jaar de jongsten van de hier gepresenteerde kunstenaars) zijn ook 
lid van de Hiropon Factory/Kaikai Kiki en hebben niet alleen meegewerkt aan Takashi 
Murakami’s schilderijen, maar ook hun eigen onafhankelijke werken ontwikkeld. 
Hoewel hun schilderstijl schatplichtig is aan het super flat-principe, zijn de beelden van 
de belangrijkste personages in hun werk, in tegenstelling tot Murakami’s 
fantasiefiguren, ontleend aan het mangarepertoire. 
 
Dit korte overzicht van individuele posities benadrukt de verschillen en 
overeenkomsten tussen de besproken werken en onthult drie kenmerken die, hoewel 
ze op verschillende niveaus voorkomen, inhoudelijk nauw verwant zijn: nihonga, als 
een schildertechniek en een verwijzing naar de traditie; manga, als een formeel 
repertoire en de uitdrukking van een eigentijds beeldidioom; het kind of het kinderlijke 
als een mogelijkheid tot identificatie en een metafoor voor een bepaalde positie in de 
maatschappij. Deze laatste is tegelijkertijd vertrekpunt en doel van het werk. Hoewel 
deze individuele aspecten per kunstenaar van verschillend gewicht zijn, weerspiegelen 
zij allemaal een sociale werkelijkheid door vragen te stellen die, ook al is het indirect 
via een medium, als dringend worden ervaren – en waarvoor noch de maatschappij, 
noch de kunst die haar vertegenwoordigd de antwoorden kan leveren. Het is deze 
houding die hun werk onderdeel maakt van New Pop, een kunstbeweging die zich in 
de vroege jaren negentig in Japan ontwikkelde. 
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New Pop 
De komst van de Amerikaanse vloot (1845), de Japans-Chinese Oorlog (vanaf 1937), 
de aanval op Pearl Harbour (1941), de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 
(1945) en de Amerikaanse militaire regering (tot 1952) maken Japan tot wat het 
vandaag de dag is. De economische opbloei die het land in minder dan dertig jaar in de 
hoogste gelederen van de industrielanden bracht, is onlosmakelijk verbonden met het 
overnemen van Amerikaanse modellen, dat wil zeggen, van een systeem waar de 
Japanners zich met alle macht tegen hadden verzet, en daarom van een blijvende 
confrontatie met hun eigen capitulatie. 
Deze innerlijke tegenspraak, misschien wel één van de opvallendste kenmerken van 
de Japanse samenleving, was ook het vertrekpunt voor New Pop, de beweging die 
opkwam in de vroege jaren negentig, en opmerkelijk tegelijkertijd in de kunst en in de 
discussie over kunst steeds belangrijker werd. In New Pop formuleren de kinderen van 
het economische wonder, kunstenaars, conservatoren en critici, allemaal geboren 
tussen 1959 en 1965, hun kritiek op het heersende systeem in het algemeen, en hun 
onvrede met de geringe maatschappelijke relevantie van de hedendaagse kunst in het 
bijzonder. Het belang dat zij hechten aan het populaire idioom is dan ook niet slechts 
een uitdrukking van de visuele invloeden die hen persoonlijk hebben gevormd, maar 
ook een ironische verwijzing naar de discrepantie tussen de officiële cultuur en de 
werkelijke invloed van de popcultuur. 
De eerste uitingen van New Pop waren grote sculpturen en installaties die nadrukkelijk 
afstand namen van de opleiding aan de kunstacademies, die zowel anachronistisch als 
irrelevant werd geacht. Schilderen werd aanvankelijk verworpen als een autoritaire 
manier om clichés uit te drukken, maar werd in tweede instantie toch belangrijk toen 
Murakami op een vernieuwende manier de nihonga techniek ging gebruiken om aan de 
manga ontleende motieven af te beelden. Het schilderen kwam centraal te staan in 
1993, toen Yoshimoto Nara uit Duitsland terugkeerde naar Japan en zichzelf de 
hoofdrol toebedeelde in Kairaku Kaiga (schilderen van plezier). De provocatie werd 
verzacht door het gebruik van een traditioneel medium, terwijl de verleidelijke esthetiek 
van het gelikte oppervlak, kenmerkend voor nihonga schilderingen, aan belang won. 
Het gevolg was wel dat critici deze nieuwe variant van New Pop bekritiseerden, omdat 
het de ironische distantie inruilde voor een commercieel gemak. 

 
Manga en anime waren voor Murakami en Nara niet alleen een belangrijke inspiratie voor 
hun vormgeving, maar ook voor hun thematiek. De recente geschiedenis van Japan kent een 
subcultuur die ‘otaku’ wordt genoemd en waarin manga en anime een belangrijke rol spelen. 
Murakami en Nara proberen dit typisch Japanse verschijnsel te vangen in hun kunst. Wat 
‘otaku’ is, hoe zij hiermee omgaan, en wat ‘otaku’ te maken heeft met de thematiek van het 
kind, wordt uitgelegd in de volgende passages. 

 
Het is geen toeval dat men tegenwoordig spreekt van de Japanse Mangacultuur om 
een verschijnsel te beschrijven dat heel wat belangrijker is dan het maken en lezen van 
stripboeken. Manga en anime zijn massaverschijnselen in Japan en hun ideologische 
en economische kracht moet niet worden onderschat. Het woord manga dook voor het 
eerst op als de titel van een serie schilderijen (zonder teksten) door Katsushika 
Hokusai, al gaat de traditie van het verhalenvertellende beeld veel verder terug in de 
tijd. Het type manga dat vandaag de dag zo wijdverbreid is, combineert zowel 
Amerikaanse als Japanse invloeden en kwam tot ontwikkeling in de jaren twintig, toen 
moderne druktechnieken het mogelijk maakten dat aanvankelijk uit Amerika 
geïmporteerde strips de traditionele Japanse beelden vervingen. Het sociale belang 
van de eenvoudig getekende, vlakke, en meestal zwart-witte drukwerken en hun 
ingekleurde verwanten, anime, groeide gestaag mee met de economische opbloei na 
de Tweede Wereldoorlog. 
Osamu Tezuka is ongetwijfeld één van de belangrijkste vaders van de hedendaagse 
manga. Hij ontwikkelde de typisch Japanse woord/beeld-grammatica en wordt 
beschouwd als de uitvinder van de ronde en buitenproportioneel grote ogen die 
inmiddels gelden als typerend voor manga figuren. Toch deden de kunstenaars meer 
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dan alleen maar het overnemen van de eenvoudig opgebouwde figuurtjes, ontworpen 
om gemakkelijk herkenbaar te zijn, uit het manga beeldidioom dat zij zo goed kenden 
van hun kindertijd. Zij reflecteerden ook op de maatschappelijke functie van de manga 
als een bron van compensatie en als een mogelijkheid om virtueel te ontsnappen aan 
de werkelijkheid. 
In Japan komt dit het duidelijkst (en breedst) tot uitdrukking in de groeiende otaku 
beweging. Het beeld van de otaku in Japan is dat van een te dikke, onhandige 
verslaafde aan computergames of andere media, die alleen contact heeft met 
gelijkgezinden die evenmin in staat zijn om contact te maken met de buitenwereld. 
Ondertussen bedraagt het geschatte aantal jongeren dat bezweken is voor het quasi 
technoanimisme van de wereld van computergame, Internet en manga, meer dan een 
miljoen, en vormen zij daarmee een gemeenschap binnen een gemeenschap. Vooral 
Murakami probeert sinds 1993 vat te krijgen op de otaku cultuur sinds 1993, omdat hij 
in dit massaverschijnsel iets typisch Japans ziet. Een van zijn uitgangspunten waren de 
kleine driedimensionale anime poppetjes die de otakus graag verzamelen en waarin de 
erotische dromen van de vaak manische fans, die zelf geen menselijk contact meer 
kunnen maken, het duidelijkst tot uitdrukking komen. Zijn levensgrote Miss ko, Hiropon, 
My Lonesome Cowboy en Second Mission Project ko, die hij samen met één van de 
bekendste ontwerpers van anime figuren, Bome for Kaiyodo, produceerde, versterken 
en maken tegelijkertijd een karikatuur van de seksuele connotaties van die poppen, die 
altijd hetzelfde beeld van gladde schoonheid en jeugd geven. De reactie van de otaku 
gemeenschap op deze provocatie was tweeslachtig, omdat zij de ironische afstand in 
Murakami’s werk zien als een bedreiging voor de dingen die zij bewonderen 
 
 
Bron: Margit Brehm, The Japanese Experience - Inevitable, Ostfildern, 2002, pp. 8–21. 

 
 
Afbeeldingen zijn per context voor deze publicatie bij elkaar geplaatst in de weblog 
http://www.watvanverkomt-2010.blogspot.com/. 
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