
Kunst Algemeen    
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



                                                                           2                                                    © M.T. van de Kamp, 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           3                                                    © M.T. van de Kamp, 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 
ORIENTATIE: MASSACULTUUR….wat is dat nu precies ? 

 
Schrijf hieronder eens woorden, waar jij aan denkt als je het begrip 
‘Massacultuur’ hoort:  
 
 

 
 
 
Kijk nu eens wat je opgeschreven hebt. Wat denk jij dat massacultuur is ? leg het eens uit in 
je eigen woorden in een soort definitie:  

MASSACULTUUR is,……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSACULTUUR 
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INLEIDING: MASSACULTUUR - MASSA - CULTUUR: 
 
Cultuur = beschaving - civilizatie ( toestand van beschaafdheid van een samenleving) maar ook: het 
verbouwen van gewassen (= de oorsprong van cultuur) 
Massa = grote hoeveelheid; grote hoop; meute; een geheel, gevormd door verschillende delen 
 

Een definitie van Massacultuur uit het woordenboek : Massacultuur is de cultuur van de grote 
massa, gekenmerkt door onpersoonlijkheid en oppervlakkigheid 

 
Massacommunicatie = vorm van communicatie waarbij gebruik word gemaakt van technische 
middelen die de informatie verzendende instantie in staat stellen gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig 
grote aantallen, veelal ruimtelijk verspreide mensen, met haar boodschappen te bereiken. Kenmerk 
van massacommunicatie is dat de informatieverstrekking uitgaat van 'professionele communicators' 
die hun taak verrichten binnen formele instellingen, de 'massamedia' ( pers, radio, film, televisie, 
internet enz.) 
 
Het begrip massa is tegelijkertijd een heel duidelijk en toch ook een heel abstract begrip: het is een 
'soort' gelijksoortigheid.  
 
DE massa = een vage term/aanduiding. Gemiddelden en voorspelbaarheid betekenen meetbaarheid. 
 
We gaan in de komende weken met het onderwerp MASSACULTUUR aan de slag. Maar voordat jullie 
daarover van mij informatie krijgen, wil ik jullie eerst zelf eens laten kijken naar de belangrijke 
kunstenaars, modeontwerpers, fotografen, architecten, acteurs, regisseurs en dansers van deze tijd.  
We gaan in de komende weken met het onderwerp MASSACULTUUR aan de slag. Maar voordat 
jullie daarover van mij informatie krijgen, wil ik jullie eerst zelf eens laten kijken naar de belangrijke 
kunstenaars, modeontwerpers, fotografen, architecten, acteurs, regisseurs en dansers van deze tijd.  
 
 

OPDRACHT 1: WELKE KUNST BEHOORT WEL/NIET TOT DE MASSACULTUUR?  
 
WAT GA JE DOEN ? Op de volgende pagina zie je een reeks kunstenaars/vormgevers/regisseurs ,  

 Per duo verdeel je de categorieen (1 t/m 10). Hou rekening met elkaars interessegebieden 
en verdeel het eerlijk.  

 Kies per categorie 1 van de aangegeven kunstenaars/vormgevers 

 Kies van die kunstenaar 1 werk, en dat werk beschrijf je zo duidelijk mogelijk 

 Vervolgens leg je uit waarom dat werk wel of niet tot de massacultuur behoort, geef 
goede argumenten.  

 Hiervan maak je in word een mooi vormgegeven pagina (alsof het voor een tijdschrift is), 
en dat is je eerste opdracht voor Kunst Algemeen.  

 
WAAROM DOE JE DEZE OPDRACHT ? 
Het gaat erom dat je door zelf goed te kijken, en goed na te denken over wat je ziet, kennis en 
inzicht te ontwikkelen in de Massacultuur. Doordat jullie eerst zelf na gaan denken daarover, zul je 
merken dat je het vervolg in de lessen veel beter kunt begrijpen.  
 
TIPS:  

 Kies bij voorkeur uit elke categorie namen die je nog NIET kent….!  

 Voor dans/theater/videoclips en film kun je ook even youtuben. Voor 
muziekfragmenten zoek je geluidsfragmenten op. Je mag het zelf uiteraard aanvullen als 
je wilt met eigen voorbeelden.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZTuML1SJW3w&NR=1
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VRAAG A: IS HET MASSACULTUUR OF JUIST GEEN MASSACULTUUR? (& 
beargumenteer waarom wel/niet)  
 
VRAAG B: WAT IS ER VERNIEUWEND AAN? (voor jou/in het algemeen) 
 
1. ARCHITECTUUR: 

 Daniel Libeskind 

 Santiago Calatrava 

 Diller & Scofido 

 MVRDV 

 OMA- REM KOOLHAAS 
2. MODE: 

 Iris van Herpen 

 Alexander McQueen 

 Hussein Chalayan 

 Nicolas Ghesquiere 
3. BEELDENDE KUNST: 

 Olafur Eliasson 

 Damien Hirst  

 Tara Donovan 

 Shepard Fairey 
4. FOTOGRAFIE: 

 Nadav Kander 

 Erwin Olaf 

 Anton Corbijn 

 JR (Franse fotograaf) 

 David Lachapelle 
5. DESIGN: 

 Karim Rashid 

 Jonathan Ive 

 Studio Job 

 Ronan & Erwin Bouroullec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DANS: 

 Conny Janssen danst 

 Nederlands Danstheater II  

 Philippe Decoufflé 
7. REGISSEURS VAN VIDEOCLIPS 

 Jonathan Glazer 

 Chris Cunningham 

 Spike Jonze 

 Chris Milk 
8. FILMREGISSEURS: 

 Michel Gondry 

 Darren Aronofsky 

 Chris Milk (maakt VR films) 

 Eigen keuze van een vernieuwende regisseur uit de 
massacultuur 

9. THEATER: 

 Noord Nederlands Toneel 

 Eric de Vroedt 

 Orkater  
10. MUZIEK: 

 Eigen keuze van vernieuwende muziek uit de 
massacultuur 

http://www.youtube.com/watch?v=ZTuML1SJW3w&NR=1
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CULTUUR VAN HET MODERNE 
in de eerste helft van de twintigste eeuw 

 

DE CULTUUR VAN HET MODERNE: ‘Onder moderniteit versta ik het vergankelijke, het vluchtige, het toevallige, de ene helft van de 

kunst, waarvan de wederhelft het eeuwig onveranderlijke is.’ C. Baudelaire, In: ’Le peintre de la vie moderne’. Wat is modern? Wat is moderniteit? 
"Moderniteit duidt op het verschijnsel van permanente verandering die het twintigste-eeuwse maatschappelijke en culturele leven heeft overheerst. 
In dit permanente veranderingsproces lijken nieuwe ontwikkelingen niet langer gebaseerd op het verleden en vormen vaak een breuk met de 
traditie. Voorbeelden hiervan zijn de sterk toegenomen industrialisatie, automatisering, toegenomen mobiliteit, toenemende massaconsumptie. 
Moderniteit staat voor de gerichtheid op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden en het heden. Deze gerichtheid van de cultuur roept een 
ambiguïteit op, want de veranderingen brengen niet alleen nieuwe perspectieven, ze zorgen ook voor verlies van waardevolle ervaringen, voor 
ontworteling en vervreemding." Bron: prof. ir. U. Barbieri, website: Master ARCHITECTURE AND MODERNITY Dwelling and Public Building, TU Delft. 
Er zijn verschillende visies op de aanvang van moderniteit: 1: Renaissance – ontstaan van wetenschappelijke moderniteit; 2: Descartes – 
objectiviteit en wetenschappelijk onderzoek (17de eeuw); 3: Vanaf 1850 - industrialisatie & technologie: 4: Rond 1900 – Darwin, Einstein, Freud = 
nieuwe concepten over de wereld gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Modernisme in de kunsten, ontstaat aan het eind van de 
negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw: Er ontstaat een breukvlak tussen de oude maatschappij/kunst en de nieuwe 
maatschappij/kunst. Kunstenaars zijn op zoek naar vernieuwing, willen origineel zijn, unieke kunstwerken maken, onafhankelijk zijn (autonomie) en 
willen breken met het verleden. Zij geloven dat Kunst de maatschappij kan verbeteren (Utopie) en dat kunstenaars voorop lopen in deze 
ontwikkeling (Avant-Garde). Kunstenaars  hebben ook een sterke wens tot vernieuwing van de kunst zelf. Onderzoek naar wat de essentie van 
kunst is (onderzoek naar vormgeving en abstractie, expressie en vervreemding), en wat het kenmerkende van elke kunstdiscipline is (grondslagen 
onderzoek) staat centraal in het modernisme. 

 

Kernpunten: 
 Vernieuwing/modern zijn 

 Uniciteit & Autonomie 

 Utopie = Nieuwe, betere maatschappij  
door Kunst 

 Zoeken naar essentie (grondslagen) 

 Vorm onderzoek (formeel) 

 Abstractie 

 Atonaliteit 

 Expressie 

 Angst & Vervreemding 

 
FUNCTIES VAN KUNST: 
Levensbeschouwelijk: Breuk met het verleden; Utopie (kunst kan maatschappij veranderen); Kunst heeft geestelijke waarde; Abstracte kunst (kunst is universeel 
heeft geen verhalen of verwijzingen nodig = autonome kunst) 
Esthetica: schoonheid = geestelijk, niet materieel (abstractie = structuur achter de zichtbare natuur); Expressietheorieën; morele aspecten van verwerpen van 
decoratie; grondslagen onderzoek; ritme als centraal aspect in dans en muziek. Streven naar uniciteit en vernieuwing.   
Opdrachtgevers: Nieuwe, experimentele opleidingen (Bauhaus); zelfstandige dansgezelschappen. Betrokken opdrachtgevers die onafhankelijkheid en experiment 
van kunstenaars waarderen. Breukvlak in de maatschappij: nationalisme versus internationalisme, socialisme.   
Vermaak: Hollywood film als amusement; theatershows; amusementsideeën van muziek en dans.  
Wetenschap: Kunst probeert de werkwijze van wetenschap te hanteren: grondslagenonderzoek; muzikale bronnen (partituren); Kunst als 'laboratorium' (Bauhaus); 
onderzoek naar nieuwe materialen en hun eigenschappen; uitbreiding begrip klankkleur.  
Intercultureel: Onderzoek volksmuziek; Maskers, beelden en theater uit Afrika, Oceanië en Japan; Exotische aspecten van Ballets Russes; Jazz.  

 

IN DE KUNSTEN: VORM INHOUD/BETEKENIS 
Muziek EXPRESSIE/VERVREEMDING: Schönberg: Expressietheorieën; vervreemding; 

emancipatie van de dissonant (atonaliteit; serialisme). Strawinsky, Bartók: 
meer op de voorgrond treden van het ritme. Bartók: onderzoek volksmuziek. 
Satie: amusementsmuziek. Hindemith: functionele muziek. Elektronische 
muziek (Russolo; Varèse).   

Gevoelens uitdrukken = belangrijke doelstelling van kunst 
(Expressie). Gevoelens van vervreemding, existentiële 
angst voor de nieuwe, moderne maatschappij: het gevoel 
ontheemd te zijn.  

Beeldende kunst ABSTRACTIE: Zoeken naar de essentie. Natuur: de structuur achter de 
zichtbare natuur. Functionalisme (Bauhaus; De Stijl; Constructivisme) 
EXPRESSIE: Van het materiële naar het geestelijke: verwerping 
natuurgetrouwheid (Kandinsky, Mondriaan, Picasso, Brancusi); vorm, 
verhouding (De Stijl). VERVREEMDING: de wereld van het onderbewuste 
(Freud); de irrationaliteit en de anti-kunst. (Surrealisme en Dadaisme) 

Kunst = abstractie, expressie, vervreemding. Utopie = 
Kunstenaars kunnen de wereld verbeteren. Abstractie 
heeft universele betekenis; abstracte beelden hebben 
geen verhalen of context nodig (autonomie). Puurheid, 
zuiverheid van vorm nastreven. Functionaliteit in 
vormgeving. 

Architectuur ABSTRACTIE: Functionalisme; zakelijkheid: Form Follows Function. 
Onderzoek naar nieuwe materialen en hun eigenschappen (Bauhaus).  

Gezond wonen: Licht, lucht en ruimte als richtlijnen voor 
architecten. Morele aspecten van verwerpen van 
decoratie (Loos). 

Theater ABSTRACTIE/EXPRESSIE: Symboliek in theaterdecors: Craig; Fysiek theater: 
Meyerhold; Psychologisch theater: Stanislavski; VERVREEMDING: Episch 
theater en vervreemdingseffecten: Brecht; Oosterse theater invloeden 
(Japan). Hollywoodfilm als amusement, theatershows.  

Theater als middel om ideeën en gevoelens uit te 
drukken: vervreemding, expressie, maatschappijkritiek.  

Dans EXPRESSIE als leidraad voor dans. Exotische aspecten van Les Ballets Russes. 
Grondslagenonderzoek. Ritme meer op de voorgrond.  

Gevoelens uitdrukken = belangrijke doelstelling van kunst 
(Expressie). Abstractie: mens & ruimte (Schlemmer) 

Film  ABSTRACTIE/VERVREEMDING/EXPRESSIE. Filmtechniek wordt ingezet om: 
abstracte bewegende beelden te maken; om mensen te overtuigen, te 
vermaken.  

Gevoelens uitdrukken; politieke ideeën uitdrukken 
(propaganda); Abstractie in filmexperimenten 

Belangrijke Kunstenaars: 
 Pablo Picasso; Wassily Kandinsky; Piet 

Mondriaan; Ernst Ludwig Kirchner; 
Constantin Brancusi; Salvador Dali; 
Marcel Duchamp  

 Arnold Schönberg; Igor Strawinsky; 
Béla Bartók; Erik Satie.  

 Isadora Duncan; Michel Fokine; Vaslav 
Nijinsky; Martha Graham; Oskar 
Schlemmer 

 Gordon Craig; Vsevolod Meyerhold; 
Konstantin Stanislavski; Erwin Piscator; 
Berthold Brecht.  

 Robert Wiene; Sergei Eisenstein; Fritz 
Lang; Man Ray; Charles Chaplin 

 

Macht & de Moderne kunst: 
 Kunstenaars willen onafhankelijk hun 

werk maken (streven naar autonomie) 

 Kunsthandelaren & Verzamelaars 

 Intendant: Sergej Diaghilev 

 Politieke relaties: futurisme - 
nationalisme; socialisme - 
internationalisme (Bauhaus, De 
Stijl; Constructivisme) 

 Verzet tegen de rede en de macht 
(in de kunst) = Surrealisme, 
Dadaisme, anti-kunst. 
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KERNCONCEPTEN – MODERNE CULTUUR 
 
 Streven naar VERNIEUWING, breuk met het verleden. Kunst kan de maatschappij 

verbeteren, vooruitgangsdenken, utopisch denken.  

 Zoeken naar ORIGINALITEIT, naar de GRONDSLAGEN ( herleiden tot de essentie van 

elke discipline, via vormonderzoek op een wetenschappelijke manier - reductie). 

ABSTRACTIE, ATONALITEIT. 

 Streven naar AUTONOME en universele taal, onafhankelijk van de cultuur van de 

beschouwer. 

 Streven naar puurheid en directheid in de EXPRESSIE, inspiratie daarvoor nieuwe 

concepten (abstractie, stilering, atonaliteit, syncope, blue note) of in niet-westerse culturen.  

 Uitdrukken van (onderbewuste) gevoelens van ANGST en 

VERVREEMDING. 
 
 

MODERNISME = EXPRESSIE, ESSENTIE, VERNIEUWING 
 

 A: EXPRESSIE & ANGST, VERVREEMDING  ook van minder mooie emoties (breuk 

met gangbare esthetiek), expressie ook in persoonlijke stijl (handschrift). Gevoelens van 

angst, vervreemding voelbaar maken, deze gevoelens komen voort uit het ontworteld zijn 

(door de alsmaar verder gaande vernieuwingen)  

 

 B: ONDERZOEK NAAR GRONDSLAGEN, ESSENTIE  herleiden naar de essentie 

werkwijze van wetenschap hanteren, zoals door Mondriaan (structuur achter de zichtbare 

natuur)  

 

 C: VERNIEUWING & VOORUITGANGSDENKEN  Kunst: Zoeken naar het originele, het 

unieke, het ‘eigene’(persoonlijke stijl van een kunstenaar). Geschiedenis = vooruitgang, er 

is originaliteit mogelijk, door de wetenschappelijke ontwikkelingen en door de morele 

ideeën (geen ornamenten) wordt de wereld beter dan die was.   
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Onderwerp: Massacultuur vanaf 1950 
 
Accenten binnen het onderwerp: 
• popart en massamedia; 
• soaps, comedy, tv-drama, videoclips; 
• musical; 
• mainstream en subculturen; 
• popmuziek, filmmuziek, elektronische muziek; 
• fusion en cross over; 
• multidisciplinaire kunst; 
• postmodernistische kunst in relatie tot massacultuur; 
• verzamelingen: bijvoorbeeld Centre Pompidou, Groninger museum. 

 
Specificaties van het onderwerp vanuit domein B invalshoeken voor reflectie: 
Kunst en religie, levensbeschouwing 

 Visies op geschiedenis: fragmentarisch; opgeven van vooruitgangsidee; richtinggevende ideologieën zijn er niet; 
consumeren, vermaakt worden. 

 Postmodernisme, Jencks 

 Grote verscheidenheid in levensbeschouwingen waaronder relativisme, cynisme, 'no illusion' 
 (punk), hedonisme. 

 Veelheid van betekenissen door citaten en fragmenten; realiteiten; eigen fantasieën (Eco). 

 Bijvoorbeeld: 'verleidelijke' massaproducten; rollen die mensen spelen, 'sterren'; seks en geweld; 
(nep)sentimentele beelden; geënsceneerde beelden. 
 

Kunst en esthetica 

 Geen vaststaande esthetische normen. 

 Herwaardering ornament. 

 Herwaardering verhalende verwijzingen. 

 Complexiteit en tegenspraak (Venturi). 

 Herwaardering figuratie. 

 Cultuurrelativisme. 

 Natuur: natuur en clichés over de natuur. 

 Originaliteit: hoeft niet; clichés en (stijl)citaten mogen. 

 Grensoverschrijdingen van veel kunstdisciplines. 
 
Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht 

 Opleiding: vrij individualistische, eclectische leerroute. 

 Opdrachtgevers: 
voor zogenaamde hoge cultuur subsidies en sponsors; 
massacultuur   marktmechanismen. 

 Het spanningsveld tussen 'hoge' en 'lage' kunst. 

 Sterrendom. 

 Maatschappelijke organisatie: globalisering; sterke individualisering (pluralisme, subculturen). 

 Verzamelingen: behalve eigen smaak, inspelen op actualiteit; kunst als handel en investering. 
 
Kunst en vermaak 

 Hollywoodfilms, tv, reclame, stripverhalen, posters, megatentoonstellingen en manifestaties. 

 Popmuziek, soaps, videoclips, musicals. 

 Kleding. 
 
Kunst, wetenschap en techniek 

 Reproduceerbaarheid. 

 Computertechnieken en elektronische kunst; virtual reality. 

 Audiovisuele media. 
 
Kunst intercultureel 

 (Stijl)citaten uit verschillende culturen, c.q. subculturen. 

 Fusion, cross over. 

 Wereldwijd opereren van kunstenaars. 

 Westerse kunst als maatstaf versus cultuurrelativisme. 

 Kunst van allochtonen; wereldmuziek. 
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MASSACULTUUR & POSTMODERNISME 
in de tweede helft van de twintigste eeuw 

 
DE MASSACULTUUR: Massacultuur is de cultuur van de grote massa, gekenmerkt door onpersoonlijkheid en oppervlakkigheid.Na 

de tweede wereldoorlog begon het tijdperk van de sociaaleconomische vooruitgang. Mensen hoefden minder lang te werken en kregen meer 
geld te besteden. Dit leidde tot een toename van de welvaart en vrije tijd voor meer mensen waardoor de zogenaamde 
consumptiemaatschappij in de jaren 60 kon ontstaan. Velen wilden graag de nieuwste artikelen en producten bezitten zoals stofzuigers, 
wasmachines, platenspelers, tv’s enzovoorts. Producenten probeerden mensen vooral te verleiden om zoveel mogelijk producten te 
consumeren. Dat was goed voor de economie en daardoor kon de welvaart blijven stijgen. Dit principe is gebaseerd op het kapitalistische 
systeem, dat is een op winst gerichte vrije markteconomie waarbij het aanbod zo goed mogelijk afgestemd wordt op de vraag. In deze 
periode ontstond de massacultuur. Massacultuur, massamedia en massacommunicatie. Vanaf de jaren zestig ontstond een overheersende 
cultuur die door de smaak van de grote massa bepaald werd: de massacultuur. De massamedia hadden een belangrijke rol in de verspreiding 
van deze massacultuur. Massamedia zijn de middelen waarmee de massacultuur op een professionele manier verspreid kan worden, zoals: 
pers, radio, film, televisie en internet. Omdat men met behulp van deze media kan communiceren met een groot publiek spreekt men van 
massacommunicatie. Pop-art en Postmodernistische kunst: in deze kunst kwam het beeld aan de orde dat de moderne mens in de 
consumptiemaatschappij van de werkelijkheid had. Aspecten als sociale klassen, seksualiteit, media, maar ook de functie van kunst tegenover 
populaire cultuur speelden daarbij een rol. De snelheid waarmee kennis kon worden genomen van wat er zich in andere werelddelen 
afspeelde, zorgde ervoor dat ideeën meer dan ooit gekopieerd en gebruikt werden. In de muziekindustrie zijn begrippen als cover, 
bewerking, plagiaat en citaat al lang geen besmette woorden meer. Jeugdcultuur en supersterren. De Amerikaanse cultuur weerspiegelde 
het naoorlogse ideaal van vrijheid. Een nieuw soort jongerencultuur, die zich afzette tegen de gevestigde orde en tegen de generatie van hun 
ouders, waaide uit Amerika over naar West-Europa. (Bron: Thieme-Meulenhoff - Palet CKV2) 
 

HET POSTMODERNISME:  het Postmodernisme werd vanaf het einde van de jaren zeventig in de architectuur een toonaangevende 

richting, daarna ook in andere kunsten. In de architectuur lanceerde Charles Jencks het begrip postmodernisme, waarmee hij reageerde op 
het modernisme. Kritiek van de postmodernisten is gericht op deze aspecten van het modernisme: a-historisch, onherkenbare abstractie, te 
grote vereenvoudiging door reductie, objectiviteit nastreven. Postmodernisme legt daarom andere accenten: subjectieve standpunten: 
pluralisme en relativering, geen grote verhalen meer, complexiteit, verschillende fragmentarische visies op de werkelijkheid, 
cultuurrelativisme, herkenbaarheid, geen uniciteit en originaliteit meer. Aandacht voor de rol van massaproductie, massacommunicatie en 
massamedia in de cultuur. Ondanks de vrijheid die individuele kunstenaars zich veroorloven, zijn er toch ook overeenkomsten te ontdekken. 
Het is niet mogelijk om een eenvoudige definitie te geven van het postmodernisme. De volgende punten geven echter de belangrijkste 
aspecten: 1: Er zijn geen allesomvattende ideologieën meer zoals het marxisme of communisme. Deze ideologieën uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw, waren eenduidig en richtinggevend. Als je bijvoorbeeld het marxisme aanhing, diende je op alle maatschappelijke vlakken 
(levensbeschouwing, maatschappij, economie) uitsluitend de theorie van Marx te volgen. Na de val van de muur in Berlijn, vallen deze 
ideologieën weg en vanaf dan is er sprake van Pluralisme. 2: Pluralisme wil zeggen: er is niet meer één toonaangevende ideologie of stroming 
in de kunst maar meerdere opvattingen kunnen volkomen gelijkwaardig naast elkaar bestaan. Een voorbeeld van Pluralisme is 
cultuurrelativisme. 3: Bij Cultuurrelativisme is er sprake van het accepteren van andere culturele levensvisies dan de westers georiënteerde. 
‘Relativisme’ betekent dat de westerse cultuur niet de enige invloedrijke cultuur is, maar dat andere culturen waarden kunnen hebben, die 
net zo belangrijk zijn. De westerse cultuur zou daarom niet dominant moeten zijn ten opzichte van andere culturele waarden. 4: Ten aanzien 
van de visie op geschiedenis geldt dat deze fragmentarisch is. Dat wil zeggen: geschiedenis is niet één lijnrecht proces in de tijd, waarbij alles 
steeds beter wordt. Maar geschiedenis kun je vanuit verschillende tijden of visies op een compleet andere manier bekijken. Interpretatie van 
de geschiedenis is daarom tijdgebonden, cultuurgebonden en wordt subjectief geconstrueerd. Er is kan dus geen sprake zijn van één 
lijnrechte of één juiste visie op geschiedenis. (Bron: Thieme-Meulenhoff - Palet CKV2) 
 

 
 
 
 
 
 

Kernpunten (massa/postmodern)*: 
1. Geen vaststaande esthetische normen, 

veel eclecticisme en historicisme 
2. Herwaardering ornament  
3. Grensoverschrijdingen van veel 

kunstdisciplines 
4. Herwaardering verhalende verwijzingen  
5. Complexiteit en tegenspraak (Venturi) 
6. Herwaardering figuratie 
7. Cultuurrelativisme 
8. Natuur: natuur en clichés over de 

natuur 
9. Originaliteit: hoeft niet; clichés en 

(stijl)citaten mogen 
10. High Art & Low Culture (Kirk Varnedoe) 

    Massacultuur**: 
 Pop-Art 

 Popmuziek 

 Videoclips 

 Streetdance 

 Soaps, Tv-series, reclame 

 Hollywoodblockbusters 

 Musicals 

 Stripverhalen 

 Modeshows 

 Mega-tentoonstellingen 

 Urban entertainment centra: 
winkelcentra met 
amusement/ 
uitgaanscentra  

 

Postmoderne kunstenaars: 
 Design: Memphis, Alessi 

 Mode: Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood 

 Architectuur: Robert Venturi, Philip Johnson, Michael Graves, 
James Stirling, Charles Moore, Aldo Rossi, Rob & Léon Krier   

 Beeldend: Andy Warhol, Keith Haring, Jeff Koons, Damien Hirst 

 Muziek: David Bowie, Madonna, David Byrne & Brian Eno, 
kraftwerk  

 Drama (theater): Dogtroep, Orkater, Paardenkathedraal, 
Regiseur: Dirk Tanghe; Robert Wilson; Jan Fabre; 
toneelschrijver: Ben Elton   

 Dans: NDTII, Anna Teresa de Keersmaeker, Conny Janssen.  

 Film: The Matrix, The Truman Show 

 Videoclip/filmregisseurs: Chris Cunningham, Mark Romanek, 
Spike Jonze, Michel Gondry  

 

FUNCTIES VAN KUNST: 
Levensbeschouwelijk: Visies op geschiedenis: fragmentarisch; opgeven van vooruitgangsidee; richtinggevende ideologieën zijn er niet meer; 
consumeren, vermaakt worden. 
Esthetica: zie kernpunten massacultuur/postmodernisme*. Postmodernisten reageren sterk op de modernistische kunst, in veel opzichten is het  
een anti-these van het modernisme. Fictie staat centraal: form follows fantasy, less is a bore, originaliteit bestaat niet, stijlcitaten, mengen High & Low. 
Opdrachtgevers: marktmechanismen (sterrendom, reclame, sponsoring) maar ook subsidies (voor meer avant-garde, experimentele kunst).  
Vermaak: alle vormen die bij Massacultuur** genoemd worden   
Wetenschap: Reproduceerbaarheid; Computertechnieken en elektronische kunst; virtual reality; Audiovisuele media 
Intercultureel: (Stijl)citaten uit verschillende culturen, c.q. subculturen; Fusion, cross over; Wereldwijd opereren van kunstenaars; Westerse (moderne  

kunst) als maatstaf versus cultuurrelativisme. 
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POST- MODERNISME – KRITIEK OP HET MODERNISME 

 

 KRITIEK OP HET MODERNISME: a-historisch, onherkenbare abstractie, te grote 

vereenvoudiging door reductie, objectiviteit wordt in twijfel getrokken 

 Postmodernisme brengt: RELATIVERING - GEEN GROTE VERHALEN MEER 

(communisme, katholicisme etc.) - COMPLEXITEIT, PLURALISME & 

FRAGMENTARISCHE VISIES – CULTUURRELATIVISME – HERKENBAARHEID 

- GEEN UNICITEIT/ORIGINALITEIT MEER.  

 Aandacht voor de rol van MASSAPRODUCTIE, MASSACOMMUNICATIE en 

MASSAMEDIA in de cultuur. 

 

BIG IDEAS – MASSACULTUUR & POSTMODERNISME 
 

 AUTHENTICITEIT: MOET KUNST ORIGINEEL EN UNIEK ZIJN? KAN EEN 

KOPIE ORIGINEEL ZIJN? Vooruitgang in de kunst bestaat niet meer: alles is al 

ooit gedaan, originaliteit en authenticiteit bestaan niet meer in het tijdperk van de 

reproductie. Daarom mag je citeren en hergebruiken.  

 KUNST = ENTERTAINMENT: De massa wil vermaakt worden en consumeren: 

kunst moet begrijpelijk, herkenbaar en toegankelijk zijn voor een breed publiek 

zodat het geld oplevert.  

 CULTUUR  = GECONSTRUEERD:  Cultuur is niet de werkelijkheid maar wordt 

geconstrueerd door mensen (sociaal construct); Mensen geven betekenis(sen) aan 

kunstwerken; het is niet meer alleen de maker die de betekenis geeft aan een 

kunstwerk. 

 IDENTITEIT = GECONSTRUEERD: Jeugdcultuur – subcultuur – verzetten tegen de 

macht en de massa: zodra het tot de massa behoort wordt het opgeheven  

 

MASSACULTUUR: DE BREDE SMAAK BEDIENEN 
 

 CULTUURINDUSTRIE: inspelen met kunst en cultuur op de massa (of specifieke 

doelgroepen, zoals jeugd, families, etc.) om er veel geld mee te verdienen – 

consumeren – vermaakt worden 

 HERKENNING - IDENTIFICATIE: massacultuur – de smaak van de brede massa 

bedienen (of juist van subculturen) 

 REPRODUCEREN: massamedia – massacommunicatie (geen uniciteit meer)  



                                                                             11                                    © M.T. van de Kamp, 2019 

 
 

 

 

Andy Warhol                                                                                Roy Lichtenstein 

 
 

POSTMODERNISME: VERSCHILLEN ONTWAREN 
 

 RELATIVEREN: meervoudige perspectieven (pluralisme, subjectivisme) – diversiteit 

– ‘anything goes’ – geen vaststaande esthetische normen 

 REMIXEN: opnieuw combineren (eclecticisme; imiteren; parodiëren; stijlcitaten; 

samples; neo-stijlen  originaliteit hoeft niet meer)  

 GEMAAKTHEID: van de wereld (de werkelijkheid is een schijnvertoning; is een 

constructie) – cultuurindustrie – massacultuur 

 MULTI – INTERDISCIPLINAIRE KUNST 

 

 KENMERKEN POSTMODERNISME (invalshoek 2): 
 

1. Geen vaststaande esthetische normen.  

2. Herwaardering ornament.  

3. Grensoverschrijdingen van veel kunstdisciplines. 

4. Herwaardering verhalende verwijzingen.  

5. Complexiteit en tegenspraak (Venturi).  

6. Herwaardering figuratie.  

7. Cultuurrelativisme.  

8. Natuur: natuur en clichés over de natuur.  

9. Originaliteit: hoeft niet; clichés en (stijl)citaten mogen 

10. High Art & Low Culture  
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         Op basis van A. van den Braembussche (2000)  en D. Harvey (1990)          ©M.T.A. van de Kamp, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   

      MODERNISME: ca.1860 - 1950         POSTMODERNISME: ca.1960 – 2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

MAATSCHAPPIJ: 

Industrieel kapitalisme  Consumptie/informatiemaatschappij (laatkapitalisme)  

FILOSOFISCHE DENKBEELDEN:  

Grote verhalen Geen grote verhalen meer 

Universele idealen Geen geloof meer in universele idealen 

 Vooruitgangsdenken (Avant-gardisme) Cyclische , fragmentarische visie op geschiedenis 

 Waarheid, objectiviteit  Geconstrueerde, subjectieve waarheden (pluralisme)  

DENKBEELDEN IN EN KENMERKEN VAN DE KUNST:  

Scheiding hoge en lage kunst Grens tussen high art/low culture vervaagt 

Autonomie van de kunst Autonomie verdwijnt (cultuurindustrie) 

Abstractie, atonaliteit Herwaardering figuratie, herkenbaarheid 

Stilistische zuiverheid:  
         Formalisme en grondslagen onderzoek    

Stilistische onzuiverheid:  
       eclecticisme en historicisme 

 Functionalisme (Form Follows Function) Fictie (Form Follows Fantasy) 

Accent op authenticiteit en betekenis Werkelijkheid is een schijnvertoning (simulacrum) 

Gericht op eenheid, creatie: 
                 eenvoud & eenheid (Less is more)  

Pluralistisch, fragmentarisch, deconstructie: 
     complexiteit en tegenspraak (Less is a bore) 

Uniciteit, vernieuwing, originaliteit Imitatie, parodie: originaliteit bestaat niet 

Expressie: angst en vervreemding  Nadruk op schizofrenie, ->fragmentering van subject 
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LEREN KUNST ANALYSEREN - VOORBEELD 
 
MASSACULTUUR – POSTMODERNISME 
MASSACULTUUR = 

Massacultuur = de cultuur van de grote massa, gekenmerkt door onpersoonlijkheid en 
oppervlakkigheid.  
Massacommunicatie = vorm van communicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van technische 
middelen die de informatie verzendende instantie in staat stellen gelijktijdig of nagenoeg 
gelijktijdig grote aantallen, veelal ruimtelijk verspreide mensen, met haar boodschappen te 
bereiken. Kenmerk van massacommunicatie is dat de informatieverstrekking uitgaat van 
'professionele communicators' die hun taak verrichten binnen formele instellingen, de 
'massamedia'  
Massamedia =  pers, radio, film, televisie, internet enz..  
Herkenning/herkenbaarheid is belangrijk, en ook enige oppervlakkigheid zodat het geen aanstoot 
geeft en door veel mensen mooi gevonden kan worden. Het begrip massa is tegelijkertijd een heel 
duidelijk en toch ook een heel abstract begrip: het is een 'soort' gelijksoortigheid. DE massa = een 
vage term/aanduiding. Gemiddelden en voorspelbaarheid betekenen meetbaarheid. Er wordt 
vaak gewerkt met doelgroepen (jeugd, etc) 

 
POSTMODERNISME =  

 
 
 
 
 
 
 
 

LEREN KUNSTANALYSEREN: 
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BEELDENDE KUNST: ARCHITECTUUR. 
Hieronder zie je een postmodern gebouw uit de tijd/cultuurperiode van de 
Massacultuur. Het gebouw is van de Amerikaanse Architect Michael Graves en het 
is een bedrijfspand voor de firma Disney uit 1986.  
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BRONTEKSTEN: 

MASSACULTUUR VANAF 1950 

Accenten binnen het onderwerp: 
• popart en massamedia; 
• soaps, comedy, tv-drama, videoclips; 
• musical; 
• mainstream en subculturen; 
• popmuziek, filmmuziek, elektronische muziek; 
• fusion en cross over; 
• multidisciplinaire kunst; 
• postmodernistische kunst in relatie tot massacultuur; 
• verzamelingen: bijvoorbeeld Centre Pompidou, Groninger museum. 
 
Kunst en religie, levensbeschouwing 

 Visies op geschiedenis: fragmentarisch; opgeven van vooruitgangsidee; richtinggevende ideologieën zijn er 
niet; consumeren, vermaakt worden. 

 Postmodernisme, Jencks 

 Grote verscheidenheid in levensbeschouwingen waaronder relativisme, cynisme, 'no illusion' (punk), 
hedonisme. 

 Veelheid van betekenissen door citaten en fragmenten; realiteiten; eigen fantasieën (Eco). 

 Bijvoorbeeld: 'verleidelijke' massaproducten; rollen die mensen spelen, 'sterren'; seks en geweld; 
 (nep)sentimentele beelden; geënsceneerde beelden. 

 

 INVALSHOEK 2 – ESTHETICA – WAT WORDT ALS ‘MOOI’ BESCHOUWD IN DEZE PERIODE?  

• Geen vaststaande esthetische normen.  
• Herwaardering ornament.  
• Grensoverschrijdingen van veel kunstdisciplines. 
• Herwaardering verhalende verwijzingen.  
• Complexiteit en tegenspraak (Venturi).  
• Herwaardering figuratie.  
• Cultuurrelativisme.  
• Natuur: natuur en clichés over de natuur.  
• Originaliteit: hoeft niet; clichés en (stijl)citaten mogen.  

 

Michael Graves: Onze aanpak voor architectuur en design is gebaseerd op hoe mensen gebouwen, steden, 
meubels en andere gefabriceerde producten gebruiken en begrijpen. Voor ons is het belangrijk dat 
architectuur, stedenbouw en design kan communiceren met de gebruikers, met de plek, met de lokale cultuur, 
en de geschiedenis en de gebruiken (culturele tradities). Dat onze gebouwen en vormgeving deze dingen in 
verband kan brengen met elkaar en met de gebruiker. Architectuur is volgens ons onlosmakelijk verbonden aan 
het verleden (ook van de architectuur) terwijl het ook aansluit op de eisen van het heden en de toekomst kan 
vormgeven. Voor ons is architectuur niet alleen maar een stijl, maar eerder een taal, waarin je de menselijke 
ervaring terugziet en waarmee je verschillende contexten kunt transformeren (veranderen). Ons handelsmerk 
is dat we in de gebouwen en interieurs het karakter en de verhalen willen weergeven van de mensen die onze 
gebouwen bewonen. We willen kenmerken weergeven van de plek waar een gebouw staat. Bij het ontwerpen 
van meubels en gebruiksproducten proberen we vorm en functie goed met elkaar samen te voegen en willen 
we iets creëren dat zowel toegankelijk is als mooi.  
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Onderwerp: Massacultuur vanaf 1950 
VETGEDRUKTE BEGRIPPEN WEL KENNEN/BEGRIJPEN VOOR TOETS PW1, CURSIEVE BEGRIPPEN NIET VOOR PW 1.  
 

Accenten binnen het onderwerp: 
• popart en massamedia; 
• soaps, comedy, tv-drama, videoclips; 
• musical; 
• mainstream en subculturen; 
• popmuziek, filmmuziek, elektronische muziek; 
• fusion en cross over; 
• multidisciplinaire kunst; 
• postmodernistische kunst in relatie tot massacultuur; 
• verzamelingen: bijvoorbeeld Centre Pompidou, Groninger museum. 
 

Specificaties van het onderwerp vanuit domein B invalshoeken voor reflectie: 
Kunst en religie, levensbeschouwing 

 Visies op geschiedenis: fragmentarisch; opgeven van vooruitgangsidee; richtinggevende ideologieën 
zijn er niet; consumeren, vermaakt worden. 

 Postmodernisme, Jencks 

 Grote verscheidenheid in levensbeschouwingen waaronder relativisme, cynisme, 'no illusion' 
 (punk), hedonisme. 

 Veelheid van betekenissen door citaten en fragmenten; realiteiten; eigen fantasieën (Eco). 

 Bijvoorbeeld: 'verleidelijke' massaproducten; rollen die mensen spelen, 'sterren'; seks en geweld; 
 (nep)sentimentele beelden; geënsceneerde beelden. 
 

Kunst en esthetica (= kenmerken van het Postmodernisme) 

 Geen vaststaande esthetische normen. 

 Herwaardering ornament. 

 Herwaardering verhalende verwijzingen. 

 Complexiteit en tegenspraak (Venturi). 

 Herwaardering figuratie. 

 Cultuurrelativisme. 

 Natuur: natuur en clichés over de natuur. 

 Originaliteit: hoeft niet; clichés en (stijl)citaten mogen. 

 Grensoverschrijdingen van veel kunstdisciplines. 
 

Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht 

 Opleiding: vrij individualistische, eclectische leerroute. 

 Opdrachtgevers: voor zogenaamde hoge cultuur subsidies en sponsors; massacultuur marktmechanismen. 

 Het spanningsveld tussen 'hoge' en 'lage' kunst. 

 Sterrendom. 

 Maatschappelijke organisatie: globalisering; sterke individualisering (pluralisme, subculturen). 

 Verzamelingen: behalve eigen smaak, inspelen op actualiteit; kunst als handel en investering. 
 

Kunst en vermaak 

 Hollywoodfilms, tv, reclame, stripverhalen, posters, megatentoonstellingen en manifestaties. 

 Popmuziek, soaps, videoclips, musicals. 

 Kleding. 
 

Kunst, wetenschap en techniek 

 Reproduceerbaarheid. 

 Computertechnieken en elektronische kunst; virtual reality. 

 Audiovisuele media. 
 

Kunst intercultureel 

 (Stijl)citaten uit verschillende culturen, c.q. subculturen. 

 Fusion, cross over. 

 Wereldwijd opereren van kunstenaars. 

 Westerse kunst als maatstaf versus cultuurrelativisme. 

 Kunst van allochtonen; wereldmuziek. 
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MASSACULTUUR in de tweede helft van de twintigste eeuw 

Studeeraanwijzingen voor leerlingen voor het proefwerk/ examen Kunst Algemeen: 

HOE MOET JE LEREN ?  WAT MOET JE LEREN ? 

KENNIS 
Reproductief leren  = leren gericht 
op onthouden en begrijpen. Door:  
- samenvatten 
- memoriseren (= onthouden, door 
herhalen) 
- oefenen 
- opzeggen 
- stijlen/kenmerken benoemen 
- stijlen kunnen definiëren 
- onderscheiden van verschillen 
- kenmerken kunnen uitleggen 
- kenmerken kunnen verklaren 
 
Dit kost je waarschijnlijk het 
meeste tijd. Ik schat in dat je hier 
ongeveer 60 tot 90 min. mee bezig 
bent. Graag hoor ik van je na de 
toets of dat ook klopte, dus noteer 
even hoe lang je hiermee bezig 
bent geweest.  
 
TIP: Kennis onthouden: de meeste 
mensen moeten de stof 7 x leren om 
het goed te kunnen onthouden. Het 
werkt beter om dit op verschillende 
momenten en op verschillende 
manieren te herhalen dan alles ineens.  

Definities en kenmerken van de stijlen of stromingen in deze periode:  
- Definitie van Massacultuur: Massacultuur is de cultuur van de grote massa, 
gekenmerkt door onpersoonlijkheid en oppervlakkigheid. Massacultuur wordt via 
massamedia en massacommunicatie verspreid.  Massacommunicatie = vorm van 
communicatie waarbij gebruik word gemaakt van technische middelen die de 
informatie verzendende instantie in staat stellen gelijktijdig of nagenoeg 
gelijktijdig grote aantallen, veelal ruimtelijk verspreide mensen, met haar 
boodschappen te bereiken. Kenmerk van massacommunicatie is dat de 
informatieverstrekking uitgaat van 'professionele communicators' die hun taak 
verrichten binnen formele instellingen, de 'massamedia' ( pers, radio, film, 
televisie, internet enz.). Het begrip massa is tegelijkertijd een heel duidelijk en toch 
ook een heel abstract begrip: het is een 'soort' gelijksoortigheid. DE massa = een 
vage term/aanduiding. Gemiddelden en voorspelbaarheid betekenen 
meetbaarheid. Daarom wordt veel met doelgroepen gewerkt.  
- Kenmerken van het postmodernisme: 1: Geen vaststaande esthetische normen; 2: 
Herwaardering ornament; 3: Herwaardering verhalende verwijzingen; 4: Complexiteit 
en tegenspraak (Venturi); 5: Herwaardering figuratie; (6 niet) 7: Natuur: natuur en 
clichés over de natuur; 8: Originaliteit: hoeft niet - clichés en (stijl)citaten mogen; 9: 
Grensoverschrijdingen van veel kunstdisciplines; 10: Low culture wordt High Art. Je 
moet weten wanneer het modernisme was (1900 -1970), en wanneer het 
postmodernisme was (1970 - ca.1990/2000) en dat & hoe het postmodernisme zich 
afzette tegen het modernisme.  
- Begrippen Massacultuur, massacommunicatie, massamedia, stijlcitaten, 
postmodernisme, consumptiemaatschappij, marktmechanisme, abstractie, figuratie, 
ornament, grensoverschrijdingen in de kunstdisciplines.  
- Begrippen voor kunstanalyse: Vorm, Verhaal (inhoud/voorstelling), Functie en 
Context (= beschrijven); Samenhang (=analyseren) en Betekenis (= interpreteren). Per 
kunstdiscipline de middelen dat is alleen het donkergrijze gedeelte.  

TOEPASSEN 
Toepassingsgericht leren, = leren 
gericht op begrijpen. Door kennis 
toe te passen op allerlei 
voorbeelden uit de kunsten 
- aanwijzen 
- benoemen a.d.h.v. voorbeelden 
- kenmerken toepassen 
- afleiden  
- onderscheiden v verschillen 
- beredeneren v verschillen 
- verklaren v verschillen  
 

Voorbeeld/ oefening:  

 Voorbeeld Disney-hotel: Kun je aan de hand van deze afbeeldingen zoveel 
mogelijk criteria benoemen van het postmodernisme enerzijds en de 
massacultuur anderzijds?  

 Doe eens een oefening: Zoek een voorbeeld op youtube  of via google. Zoek 
een hedendaagse kunstenaar, popmuzikant, regisseur of film, een 
modeontwerper, industrieel vormgever of architect/gebouw. Kijk eens of jij 
daarin het verschil kunt aangeven tussen: vorm, verhaal, functie en context. 
Kijk eens of je de beeldende/muzikale etc. middelen erin kunt aangeven? Kijk 
eens of je kunt zien of het meer massacultuur is of meer postmodernisme?  

Wanneer je in de les geweest bent, weet je dat we hier al veel mee geoefend hebben. 
Ook je kunstanalyse opdracht hing hiermee samen. Als je in de les goed meegedaan 
hebt ben je hier in ca. 30 min. mee klaar. Noteer weer hoeveel tijd dit je gekost heeft.  

INZICHT 
Betekenisgericht leren = 
hoofdzaken goed begrijpen, 
verbanden kunnen leggen tussen 
deze hoofdzaken 
- beoordelen 
- classificeren (=in groepen indelen) 
- afzetten tegen elkaar 
- beargumenteren 
- relateren 
Ook dit hebben we gedeeltelijk in 
de les geoefend, dus ook dit hoeft 
je niet veel tijd te kosten: ca. 30 
min.  

Kun je nu: Zelf jouw eigen kernvragen beantwoorden zonder dat je in de tekst kijkt?  

- Zelf de verbanden leggen tussen modernisme, postmodernisme en 
massacultuur? Ken je de context van het ontstaan van de massacultuur?  

- Begrijp je alle hoofdzaken in relatie tot het onderwerp Massacultuur?  

- Kies je favoriete kunstenaar/ vormgever/ modeontwerper/ architect/ 
popmuzikant/enz. en probeer eens aan de hand van dat voorbeeld heel goed 
te kijken naar de betekenis die in de kunstwerken van deze kunstenaar 
uitgedrukt worden. Schrijf dat eens op en probeer eens of je die betekenis 
van de kunstwerken in verband kunt brengen met postmodernisme of 
massacultuur of met de verschillende functies (invalshoeken) van kunst.  

- Kun je ook niet-typerende voorbeelden begrijpen? Kun je ook je kennis op 
andere dan typische voorbeelden toepassen? Kun je nu ook je kennis van 
kenmerken toepassen op voorbeelden die niet helemaal passen binnen de 
stijlen? enz. 
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HYBRIDITEIT IN DE HEDENDAAGSE KUNST 
SYNTHESE VAN MODERNISME EN POSTMODERNISME IN DE KUNST VAN DE 21STE EEUW 

 

Veranderde maatschappelijke situatie vanaf 2000 
Het postmodernisme in de kunst, begon in de jaren 60/70 van de twintigste eeuw. De vraag is of de maatschappelijke situatie zoals deze was in 
de tweede helft van de twintigste eeuw nu nog hetzelfde is. Door belangrijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er 
veranderingen ingezet. Zoals de oorlog tegen het terrorisme als gevolg van de 9/11 ramp; de toenemende schaarste van en strijd om 
brandstoffen en grondstoffen in de wereld; de opkomst van de economieën in China, het Midden-Oosten, India, Afrika en Zuid-Amerika en de 
recente financiële crisis in Europa en de democratiseringsprocessen in het Midden-Oosten. De globalisering, ingezet halverwege de 
negentiende eeuw, werd vanaf het einde van de twintigste eeuw nog sterker doorgezet door de opkomst van internet en de nieuwe economie. 
Als een tegenreactie op de toenemende globalisering is er sprake van processen van regionalisering (localisering) en democratisering (invloed 
social media). Globalisering lijkt echter onontkoombaar: op het gebied van milieu, grondstoffen, economie en geld maar ook in de kunsten, is 
de wereld niet meer te beperken tot de eigen locale omgeving. Kritiek op relativistische perspectieven van het postmodernisme komt uit 
allerlei richtingen, maar vooral uit postkolonialistische hoek: het cultuurrelativisme heeft ertoe aangezet dat niet-westerse culturen zich 
beperkt voelden tot hun traditionele cultuur alleen en zich onvoldoende gekend voelden in hun wens tot modernisering. Opkomende landen in 
Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Azië en Afrika streven juist naar modernisering. Kritiek op het postmodernisme en heroriëntatie op 
modernisme zorgen voor een nieuwe culturele context in de 21ste eeuw. Vanuit postkolonialistische visies is het begrip hybriditeit opgekomen. 
Hybriditeit is een vorm van transformatie, waarbij nieuwe vormen/culturen ontstaan uit een samenvoeging (blending) van bestaande 
vormen/culturen. Voorbeelden van ontwikkelingen in de hedendaagse cultuur die te relateren zijn aan maatschappelijke aspecten 
(duurzaamheid, hybriditeit, sociaal engagement van de kunst) verklaren gedeeltelijk de huidige, hernieuwde aandacht voor het modernisme. 
 
Herwaardering van het modernisme ? Een van de ontwikkelingen van dit moment in de beeldende kunsten is een herwaardering voor 
elementen uit het modernisme die het postmodernisme afgezworen leek te hebben zoals abstractie, experiment en avant-gardisme. In veel 
hedendaagse kunst zie je dat kunstenaars en vormgevers in hun werk experimenteren en met abstractie werken. Dit heeft echter niet meer 
dezelfde inhoudelijke lading als voorheen, waarbij het streven naar abstractie een streven naar een volledig nieuwe maatschappij 
symboliseerde, wel is er een politieke en esthetische verwantschap met deze utopische idealen van het modernisme. Verder zie je veel 
aandacht voor interdisciplinariteit, innovatie, nieuwe media en technologie. Anderzijds zie je eveneens veel hedendaagse kunstenaars met de 
allereenvoudigste, meest alledaagse middelen en materialen werken, geïnspireerd door de Arte Povera.  
 

Modernisme, antimodernisme, postmodernisme, supermodernisme, altermodernisme of transmodernisme ?  
In de architectuur lanceerde Hans Ibelings de term supermodernisme voor de gebouwen die voor transit (= doorreis) doeleinden gemaakt 
worden. Denk aan vliegvelden, supermarkten, winkelcentra enz. Kenmerkend aan deze architectuur is de vormentaal die af en toe sterk gericht 
lijkt te zijn op de vormentaal van het modernisme: strakke eenvoudige vormen die niet verwijzen naar de omgeving of naar de functie van het 
gebouw. Anderzijds verwijzen deze gebouwen ook weer naar de verworvenheden van het postmodernisme: vaak wordt er met allerlei 
(innovatieve) materialen gewerkt die tot decoratieve oppervlaktes leiden. De architectuur van Herzog & de Meuron  is daarvan een voorbeeld. 
Duidelijk is dat de hoogtijdagen van het postmodernisme in de architectuur voorbij lijken te zijn. Voorbeelden van doorgeschoten 
postmodernisme is de wijk Poundbury van Léon Krier in Dorset: het inspelen op de wensen van de architectuurconsument, heeft tot een 
nostalgisch verlangen naar het verleden geleid en daarmee tot conservatieve standpunten in de architectuur en een conservatieve vormentaal. 
Door de globalisering, is in de architectuur een ontwikkeling ontstaan gericht op experiment en vernieuwing die het modernisme als 
inspiratiebron niet verhullen, zoals blijkt uit de projecten van architecten als Koolhaas, Nouvel en Herzog & de Meuron. Volgens Nicolas 
Bourriaud is de ontwikkeling van globalisering (transnationalisering) in de kunst waarin de politiek-esthetische idealen van de avant-garde 
beweging te herkennen zijn, als 'Altermodernism' (veranderd modernisme) te typeren.    
 

Hybriditeit in de kunst. Je kunt uit alle ontwikkelingen afleiden dat het postmodernisme als stroming niet meer richtinggevend is, maar toch 
ook dat verworvenheden (differentiatie, pluralisme, aandacht voor niet-westerse kunst) uit het postmodernisme niet helemaal verdwenen zijn. 
Momenteel lijkt een synthese (transmodernisme) te zijn ontstaan in de kunst, die enerzijds een verwantschap laat zien met het gedachtegoed 
van het modernisme en waarin anderzijds ook de verworvenheden van het postmodernisme opgenomen zijn. Engagement (kritiek op de 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen) en utopieën (het creëren van nieuwe werelden)  zijn daarvan voorbeelden. In de kunst zie je veel 
ontwikkelingen naar interdisciplinariteit (Kunst & technologie, grensoverschrijdingen binnen de kunsten) maar anderzijds zie je juist ook weer 
volop aandacht voor schilderkunst. Al is die schilderkunst dan vaak wel sterk beïnvloed door nieuwe media als fotografie en computerkunst. 
Deze dubbele ontwikkeling van enerzijds discipline overschrijdend en anderzijds juist bijna ambachtelijk werken is iets wat je in veel kunsten 
terugziet van dit moment. Elementen die in de hedendaagse kunst veel voorkomen zijn: appropriation, tijd, performance, space en hybriditeit. 
 

Kenmerken van de hybride kunst van de 21ste eeuw zijn:  

 Transformatie – ambiguïteit, paradox, mengvorm (blending), creativiteit. Nieuwe vormen, ontstaan uit een samenvoeging van 
bestaande vormen afkomstig uit heterogene bronnen of samengesteld uit verschillende, incongruente onderdelen. Creativiteit & 
Innovatie - Hybride kunstvormen breiden de mogelijkheden uit voor experiment en innovatie in de hedendaagse kunst.  

 Transmodernisme – Synthese van modernisme – postmodernisme. Hernieuwde aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering van 
het product, maar ondergeschikt aan het proces en de betekenis als uitgangspunt. Complexiteit.   

 Transculturaliteit – hybriditeit als concept uit het postkoloniale denken. Glocalisering.  

 Intersubjectiviteit en interactiviteit–  consensus en dissensus door onderzoek en uitwisseling/participatie (co-creatie).  

 Trans -of Interdisciplinariteit – kruisbestuivingen en integratie. Door onderzoek en samenwerking kan alles dat “aanspoelt” (= 
littoral) als materiaal gebruikt worden. Integratie tussen kunstdisciplines maar ook kunst & technologie.  

 
Beeldende kunstenaars, vormgevers: Francis Alÿs; El Anatsui; Maarten Baas; Banksy; Tjebbe Beekman; Michel Blazy; Michael Borremans; 
Berlinde de Bruyckere; Sophie Calle; Maurizio Cattelan; Hussein Chalayan; Tara Donovan; Peter Doig; Marlene Dumas ; Olafur Eliasson; Shepard 
Fairey; Urs Fisher; Geng Jianyi; Wang Guangyi; Andreas Gursky; Subodh Gupta; Mona Hatoum; Naoya Hatakeyama; Bart Hess; Thomas 
Hirschhorn; Pierre Huyghe; Anselm Kiefer; Anish Kapoor; Christian Marclay; Koen van Mechelen; Julie Mehretu; Juan Munoz; Kara Walker; 
William Kentridge; Fang Lijun; Alexander McQueen; Saskia Olde Wolbers; Os Gemeos; Cai Guo-Qiang; Anri Sala; Diller & Scofidio; Michael 
Raedecker; Neo Rauch; Navin Rawanchaikul; Anselm Reyle; Ugo Rondinone; Thomas Ruff; Rirkrit Tiravanija; Luc Tuymans; Hiroshi Sugimoto; Bill 
Viola; Ai WeiWei; Zhang Xiaogang; Zhang Peili. De internationale kunstmarkt wordt momenteel voor een groot deel door Chinese kunstenaars 
medebepaald zie: http://imgpublic.artprice.com/pdf/fiac11en.pdf. Filosofen en theoretici die momenteel erg belangrijk zijn voor de kunsten 
zijn: Alain Badiou, Jacques Rancière en Homi K. Bhabha. Meer lezen in: Art Since 1900; Art & Today of Defining Contemporary Art. 
 

http://imgpublic.artprice.com/pdf/fiac11en.pdf
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MASSACULTUUR - WALT DISNEY 

Het verlies van de onschuld 

In de eeuw van Walt Disney woedt nergens oorlog. Ziekte en ontslag zijn uitgebannen. In het Magic Kingdom 

leven geen joden, zwarten of communisten.... 

De Volkskrant. Chris Keulemans6 augustus 1999, 0:00 

 

WALT DISNEY is niet begraven, zegt men, maar bevroren. Cryogenese was zijn laatste obsessie: op zijn ziekbed 

in 1966 liet hij de mogelijkheid onderzoeken het dode lichaam net zo lang in te vriezen tot de genezing voor de 

fatale ziekte, in zijn geval longkanker, gevonden werd. Toen hij eenmaal gestorven was, duurde het uren voor 

het nieuws de wereld inging. Volgens het persbericht had de begrafenis al plaatsgevonden. Niemand is daar bij 

geweest. Nu fluisteren mensen dat hij ergens in Cinderella's Castle ligt, net als de schone slaapster zelf, klaar 

om op een goede dag de macht over zijn Magic Kingdom terug te nemen. 

Intussen spot hij met de definities van het woord kunstenaar. Zijn oeuvre groeit gewoon door, ook zonder hem. 

Zijn kunst is een industrie geworden, maar verandert niet van karakter. En zijn handtekening staat overal op, 

van videocassettes tot rugzakjes, terwijl hij zelf de landing op de maan niet eens heeft meegemaakt. Zijn naam 

is nu een merknaam, na Coca Cola en McDonald's de bekendste ter wereld. Walt Disney is de grootste afwezige 

kunstenaar van de twintigste eeuw. Hij is er niet meer, maar je komt hem overal tegen. 

Ik ben nu een maand in Amerika. In de eerste krant die ik opsloeg bekende Spike Lee, zo ongeveer het 

diapositief van Disney, dat hij voor zijn huwelijk gezworen had zijn kinderen later nooit mee te nemen naar die 

rotzooi. Nu gaan ze samen naar The Lion King en Aladdin. Die avond viel ik in een discussie op CNN's 

'Moneyline', over de problemen die Disney heeft in het digitale tijdperk. Een paar dagen later ging in Chicago 

de tweede Disney Quest open: een overdekte combinatie van pretpark, speelhal en winkelcentrum. Onderweg 

kwam ik overal, in paginagrote advertenties, op televisie, op billboards langs de weg, de gezichten tegen van 

Disney's nieuwste hoofdpersonen: Tarzan en Inspector Gadget. Toen ik tenslotte op Manhattan aankwam 

gleden de gele taxi's over de avenues, met op het dak de oplichtende reclame voor The Lion King: the 

Broadway Musical. 

Ik heb leren lezen uit de Donald Duck. Dat was in Bobo Diolasso, de tweede stad van het toenmalige Opper 

Volta. Het land was net onafhankelijk, mijn vader deed er ontwikkelingswerk en we woonden in een door de 

Fransen achtergelaten kazerne. Op een dag, het is een van de raadsels van mijn jeugd, lag er ineens een hoge 

stapel Donald Ducks op de achterbank van onze deux-chevaux. Op het Franstalige kleuterschooltje leerden we  

https://www.volkskrant.nl/auteur/Chris%20Keulemans
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net letters, maar echt lezen hoefden we nog niet. Dus moest ik de avonturen van Kwik, Kwek en Kwak, als ik de 

plaatjes wilde begrijpen, letter voor letter ontcijferen. Zo ontdekte ik Amerika. Miljonairs waren humeurige 

oude eenden met een hoge hoed die zwommen in hun geld. Om de huizen stonden witte tuinhekjes. En 

mensen kwamen er niet voor; muizen, wolfjes, honden met rare hoedjes, biggetjes en eenden des te meer. 

Later woonden we in Bagdad en Jakarta. Ik ging er naar de Amerikaanse school en werd een kleine patriot. We 

zongen elke ochtend het volkslied, The Star Spangled Banner. Op een wazige televisie in het klaslokaal zag ik 

Neil Armstrong op de maan en Mohammed Ali in Manilla. Mijn grootste wens was een echte coonskin cap, 

zoals Davy Crockett die droeg toen hij doordrong in Indiaans gebied, met de staart van een wasbeer op zijn rug. 

En met mijn vriendjes oefende ik net zo lang tot we de slagzin uit Mary Poppins foutloos konden: 

Supercalifragilisticexpialidocious! Natuurlijk wist ik niet dat Davy Crockett, King of the Wild Frontier op dat 

moment de populairste serie van Amerika was, de eerste produktie die Walt Disney speciaal voor televisie 

maakte; dat de coonskin caps de winkels uitvlogen, een bewijs dat hij er goed aan deed de merchandising van 

zijn geesteskinderen in eigen hand te houden; en dat Mary Poppins de grootste hit uit de Disney-geschiedenis 

was. De Mickey Mouse-filmpjes die ze op feestdagen voor ons draaiden op de ambassade bewezen het nog 

maar eens: Disney was overal, zelfs aan de andere kant van de wereld, en dat ik in zijn ban raakte was alles 

behalve toeval. 

Dus toen mijn ouders, mijn zusjes en ik in 1971 voor de poorten stonden van Disneyland, op de weg terug naar 

Nederland, was ik helemaal klaar voor Amerika, het opgewekte en rechtgeaarde universum dat Walt Disney 

voor mij en miljoenen andere jongetjes had uitgetekend. Dat hij toen al vijf jaar dood was drong niet tot me 

door. Hoe kan iemand dood zijn die je vanaf elke straathoek in zijn eigen wereldrijkje toelacht? 

Het universum van Walt Disney is in wezen al zeventig jaar hetzelfde. Er zijn kleine verhalen en grote verhalen. 

In de kleine bewegen dieren met dopneusjes en ovalen ogen rumoerig door elkaar. Met de logica nemen ze het 

niet zo nauw. Zwaartekracht, nachtrust en jaarinkomen hebben weinig te betekenen. In de grote verhalen is de 

ondertoon ernstiger. Er wordt veel vanaf rotspunten over de wereld uitgekeken. De grootste kwestie is de 

loyaliteit aan de eigen groep, en het grootste gevaar is daar buiten te vallen: door een hap van de verkeerde 

appel te nemen bijvoorbeeld, door in de jungle op te groeien, of door te geloven dat je je eigen vader 

vermoord hebt. 

Omdat de hoofdpersonen bijna altijd opgroeiende jongens, meisjes, wolfjes of eendjes zijn, spelen vaders in 

alle verhalen een grote rol. Ze zijn streng op het tyrannieke af, hun rechtvaardigheid zit diep verscholen. Zij 

bepalen het verschil tussen binnenstaander en buitenstaander. En om dat verschil draait alles: om het recht 

hier wel of niet te zijn. Van de frivole cartoons tot de epische meesterwerken van de laatste jaren, Disney 

vertelt sierlijk verpakte, maar oer-Amerikaanse migrantengeschiedenissen. Zijn helden moeten zich een plek 

verwerven in de nieuwe gemeenschap en hun trouw daaraan bewijzen. Op weg naar het geluk om hier te 

horen moeten ze alle mogelijke obstakels overwinnen. Maar ze bereiken het heilige doel altijd. 

Al deze verhalen vormen samen een fascinerende canon. Disney eigende zich van over de hele wereld 

sprookjes, heldensagen, kinderboeken en volksverhalen toe: van Pinocchio tot Jules Verne, van Aladdin tot 

Pocahontas, van Hercules tot Alice in Wonderland. Al die avonturen bracht hij onder in zijn universum, waar de 

natuur bezield is, waar overal muziek uitkomt, waar de dieren kunnen denken, waar wie goed doet goed 

ontmoet - een bijbelse wereld, bijna, maar zonder god. Want die zat achter zijn tekentafel en bezorgde 

Amerika een collectief bewustzijn, de zee van verhalen die hier nog ontbrak. Hij legde een archief van 

personages aan die iedereen zijn hele leven zou onthouden, in een land dat liever kijkt dan leest. Hoe de kleine 

zeemeermin, Pinocchio, Robin Hood of al die andere aangespoelde vreemdelingen er ooit in Europa hebben 

uitgezien weet niemand meer. Sinds Disney ze heeft aangeraakt wonen ze ergens in Amerika, zíjn Amerika. 
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ZIJN WERK valt bijna volledig samen met de voorstelling die mensen hier zich maken van een ideale wereld. In 

de eeuw van Disney heeft er geen oorlog plaatsgevonden. Crisis en werkloosheid hebben zich niet voorgedaan. 

Zijn tijd staat stil in een harmonieus moment dat zich over een paar eeuwen uitstrekt, ergens tussen nu en 

vroeger. Zelfs de voorkeuren en afkeuren van de maker ontbreken. Machines en technologie komen nauwelijks 

voor. Joden, zwarten en communisten al helemaal niet. Die leefden in een andere twintigste eeuw. 

Het is een rimpelloos Amerika, dat zijn volmaakte vorm heeft gevonden in de pretparken. Magic Kingdoms, 

inderdaad, of ze nu in Orlando liggen, Parijs, Tokio of Anaheim. Ik herinner me bijna alles nog van die dag in de 

zomer van 1971. Het fort van Davy Crockett stond er stoer in de zon, het vlot van Huckleberry Finn voer de 

Mississippi af, Abraham Lincoln hield een indrukwekkende toespraak, in Tomorrowland kwam het huis van de 

toekomst op een draaiend podium voorbij, Mickey Mouse gaf me een hand en heette me welkom op Main 

Street, USA Ik voelde me alsof ik was thuisgekomen. Precies zoals Walt Disney het bedoeld had. Een 

afgeschermde wereld, waar alle dromen van Amerika uitkwamen, omcirkeld door het treintje dat er omheen 

reed. Het moest er schoon, veilig en rustig zijn. Alcohol was er niet te koop, en kranten ook niet: de 

werkelijkheid van buiten had er niets te zoeken. Alles draaide om onzichtbare techniek en voelbare 

gastvrijheid. Bezoekers heetten geen klanten maar gasten, en om dat te leren werd al het personeel opgeleid 

aan de Disney University. 

Maar dat was nog niet genoeg. Walt Disney had na de opening van Disneyland alle reden om aan te nemen dat 

hij in staat was Amerika niet alleen een collectief bewustzijn te geven, in films en parken, maar ook het model 

voor de samenleving van de toekomst. Daarom begon hij in de laatste maanden van zijn leven EPCOT te 

ontwerpen, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Hij heeft het niet af kunnen maken. Het EPCOT 

dat er uiteindelijk kwam, in 1982, was niet de modelstad die Disney voor ogen stond, een gesloten 

gemeenschap waar geselecteerde mensen een kwart eeuw voor ons uit zouden leven in een omgeving vol 

schoonheid en techniek. 

Het plan alleen al laat het andere gezicht van Disney zien. Om de dromen van Amerika waar te maken moest hij 

alles onder controle hebben. Daar was geld, techniek en een even reusachtige als gehoorzame organisatie voor 

nodig. Een systeem van denken dat hem zou kunnen overleven zonder zijn greep op het bewustzijn van de 

massa te verliezen. Walt Disney had het al vroeg ontdekt: om kunstenaar te blijven moest hij ondernemer 

worden. En niemand heeft dat radicaler in praktijk gebracht dan hij. Hij was een sentimenteel, tyranniek, 

visionair, dwangmatig minutieus genie, zowel artistiek als commercieel. 

Na zijn ontdekking van de bewegende cartoon, rond 1920, sloeg hij de rest van zijn leven geen technologische 

revolutie meer over. Steeds was hij de eerste die de brug sloeg tussen nieuwe media en het grote publiek. De 

geluidsfilm, de kleurenfilm, de televisie, de kleurentelevisie - Disney zag elke keer de mogelijkheden om er nog 

meer mensen mee te bereiken. En steeds met de mentaliteit van de animatiefilm, het genre waar geen pink 

geheven wordt zonder dat de tekenaar het zo bedenkt en op papier zet. Alles staat onder controle van de 

maker, alles is zelfgemaakt. In het zelfgemaakte land Amerika was Disney de ideale kunstenaar. Toen zijn 

controle zich begon uit te strekken over hele nieuwe steden, waar hij regeerde over de fantasie, was er nog 

maar één techniek die hij zich meester moest maken: de overwinning op de dood. Als hij op een dag over de 

slotgracht rond Cinderella's Castle komt wandelen zullen we weten dat hij ook daar iets op heeft gevonden. 

Maar ook zonder zijn fysieke aanwezigheid leeft zijn doctrine verder. Het imago van Disney, dat staat voor 

veilig en betrouwbaar familievermaak, wordt ook door zijn opvolgers met harde hand veilig gesteld. En met 

succes: sinds Michael D. Eisner in 1984 de macht overnam, is de marktwaarde van Disney verhoogd van zes tot 

zestig miljard dollar. The Lion King is met drie miljard de meest winstgevende film aller tijden. De 

mogelijkheden van video en internet worden met overgave uitgebuit. En toch gelden de mores van Mickey nog  
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steeds: niet drinken, niet vloeken, geen seks. Althans, niet voor de ogen van het publiek. Achter de schermen 

kent het miljardenbedrijf natuurlijk zijn eigenaardigheden. Om alle poppetjes, petjes en T-shirts met voldoende 

winst te kunnen produceren zijn er hele fabrieken met kinderen aan het werk in landen als Haiti, Indonesië, 

China en Birma. Disney is de voornaamste aandeelhouder in Viewer's Choice, de grootste kabelaanbieder van 

soft porno in Amerika. En in Disney World, waarvan de staat Florida in 1964 niet alleen het terrein maar ook 

het bestuur aan Walt verkocht, zorgen de eigen politie en advocaten ervoor dat alle gevallen van pedofilie, 

diefstal, ongelukken in de attracties en zelfmoord worden toegedekt. In het Magic Kingdom gaat tenslotte 

nooit iets fout, laat staan dat er iemand dood zou kunnen gaan. 

DE TWEE gezichten van Disney, de sprookjesverteller en de zakenman, zitten elkaar niet in de weg. 

Integendeel: ze horen bij elkaar. Het is juist en logisch dat deze allemanskunst wordt uitgevoerd door een 

multinational. Het is kunst waaruit de maker is verdwenen. Toen Disney nog leefde, eiste hij dat niets de deur 

uitging zonder zijn handtekening erop. En alleen de zijne. Alle credits gingen naar hem, niet naar de tekenaars, 

de producenten of de stemmen die de liedjes uit de films tot wereldhits zongen. En juist omdat zijn naam 

overal op stond, ook op al die dingen waar hij onmogelijk zelf de hand in kon hebben, kon hij tenslotte 

doodgaan zonder dat er iets veranderde. Zijn naam staat nog steeds overal op, als garantie voor vriendelijk 

vermaak, ook al is hij er niet meer. Hij is opgegaan in zijn kunst, zijn handelswaar. Hij heeft de kortste weg naar 

de massa gevonden. Tussen deze kunstenaar en de markt bestaat geen afstand. Er is geen ironie aan het werk. 

Disney speelt geen spel met de markt. Disney is de markt zelf. 

Dat was al zo in de jaren dat ik leerde lezen uit de Donald Duck. Kunst en markt waren allebei woorden die ik 

niet kende, en dat ze samenvielen in het blaadje op mijn schoot deed aan mijn plezier niets af. Net zo min als 

mijn opwinding er onder leed, toen ik een paar jaar later door Disneyland rende en half begreep dat alles om 

me heen tegelijk echt en onecht was. En eigenlijk heb ik het nu nog steeds heel goed, als ik in een koele 

bioscoop op Manhattan naar Tarzan zit te kijken, ook al heb ik nu een vermoeden van de miljoenen die er zijn 

verplaatst om mij in deze stoel te krijgen, met deze beelden voor mijn ogen. Dat er van het werk van een 

geniale tekenaar een industrie is gemaakt lijkt me hier volledig op zijn plaats: Amerikaanser kan het niet. Het 

verhaal van Walt Disney is het verhaal van Amerika. 

De jonge Walt leidde een zwervend bestaan, straatarm en nooit lang op één plaats. Maar in de loop van de 

eeuw is de zwerver thuisgekomen. De buitenstaander heeft een plek gevonden. Hij heeft eerst zijn goede 

trouw bewezen en zich toen de gemeenschap eigen gemaakt. Tarzan leidt nu de apen. Simba het leeuwenjong 

heeft het koninkrijk van zijn vader overgenomen. Wolfje is de grote boze wolf geworden. 

Daarbij heeft hij natuurlijk zijn onschuld verloren. Disney is nu een ideologie. Een winstgevende ideologie, die 

over elke nieuwe generatie verspreid moet worden. En hoe korter de jeugd duurt, hoe minder tijd ze heeft om 

in zijn fantasiewereld te verkeren. Disney moet steeds sneller toeslaan. Maar zo is Amerika. Daar gaat het hier 

over. Niet over de onschuld, maar over het verlies van de onschuld. Onschuld is saai, tenslotte, terwijl het 

verlies ervan nog stof biedt voor tientallen tekenfilms. Briljante, lucratieve tekenfilms. 
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MASSACULTUUR - Marshall McLuhan:  

Understanding Media, 1964. 
Marshal McLuhan: Understanding Media. The Extensions of Man. McGraw-Hill, 1964 365 blz. 

NRC Handelsblad. Samuel de Lange 20 februari 1998 

 

In 1967 schamperde Harry Mulisch in De Gids dat 'in sommige hoofden de reclame-filosoof Marshall McLuhan 

al aardig bezig is Teilhard de Chardin te verdringen'. In dat jaar had de Canadese massa-psycholoog net The 

Medium is the Message gepubliceerd, een collage van tekst en beeld die de les van zijn eerder boeken nu eens 

langs een andere weg aan de man probeerde te brengen. Want dat was Mulisch vooral opgevallen: dat de 

profeet van de elektronische tegen-cultuur zijn verhaal in dikke boeken deed. Ook dat jaar verscheen mijn 

vertaling van McLuhans hoofdwerk Understanding Media, in het Nederlands Mens en media. Die vertaling had 

mij, eerstejaars sociologie, flinke hoofdpijn bezorgd, niet vanwege het zuurstofgebrek dat de student overviel 

onder het volgen van de lange en fijnvertakte redeneringen van Talcott Parsons en Karl Marx, maar door de 

geëxalteerde stijl van de schrijver. 

Ogenschijnlijk is het boek in twee delen verdeeld. Het eerste onderzoekt de algemene effecten van technologie 

op mens en maatschappij, het tweede de bijzondere uitwerking van wegen, drukkunst, uurwerken, auto's, 

telefoon, film, radio en nog twintig andere media. Maar zomin als er in de eerste zeven hoofdstukken een 

theoretisch raamwerk wordt ontworpen, wordt er in de laatste zesentwintig een historische ontwikkeling van 

de technologie uit de doeken gedaan. Het hele boek door wisselen krantekoppen, faits divers, reclameteksten, 

citaten uit Toynbee, Canetti en Shakespeare, wisecracks en one-liners elkaar af, soms ondersteund door iets 

wat op een argumentatie lijkt. Maar uit die beweringen, die met de kracht van kanonschoten gedaan worden, 

maakte ik op dat mijn hoofdpijn voortsproot uit verknochtheid aan een ten dode opgeschreven 'lineaire 

Gutenbergse typografie en logica'. Ons stond een pijnlijke cultuurschok te wachten nu de wereld in een 

electronisch dorp veranderde dankzij de televisie en de automatisering. Gaandeweg de vertaling staakte ik het 

zoeken naar uitgangspunten, bewijslast, en argumentatielijnen. Maar helemaal wennen deden de 'de 

Gutenberg-mens', 'de stam-mens', 'de lineair typografische mens', en 'de geïnvolveerde mens' nooit. 'De 

meedogenloze herhalingen in het proza van van McLuhan bezorgen de lezer het gevoel te luisteren naar een 

dove die zijn auto start, en niet merkt dat de motor al loopt' schreef Leopold de Buch naar aanleiding van de 

vertaling in Vrij Nederland. 

De boodschap, die in Understanding Media op willekeurig elke derde bladzijde te vinden is, komt hierop neer: 

het technisch instrumentarium vormt de uitbreiding van onze zintuiglijke uitrusting en bewaart van die origine 

altijd de eigenschappen. Kunstmatige uitbreidingen van het oog - en daaronder verstaat McLuhan in het 

bijzonder wát in ogenschouw wordt genomen, zoals de drukkunst en de film - hebben een hoge mate van 

precisie die de lezer of kijker weinig inbreng laat. Andere zintuigen en hun uitbreiding, zoals het oor en de 

telefoon, zijn onbepaalder en laten de toehoorder meer in- en aanvullen dan die 'high definition media'. De 

laatste zetten mensen op scherp. Instrumenten als telefoon en televisie nodigen daarentegen uit tot 

weerklank. De indeling van wielen, wegen, advertenties, schrijfmachines, kleren en klokken naar de criteria van 

afstandelijkheid of betrokkenheid is in het boek lang niet altijd even duidelijk of consequent. Sommige media 

zijn de kruising van afstandelijke en geïnvolveerde techniek - de krant bijvoorbeeld is product van typografie en 

telegrafie - en vertonen dus naar believen de eigenaardigheden van beide. 
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Maar het twijfelachtige onderscheid tussen al die gereedschappen en technieken, gemakshalve media 

genoemd, verbleekt bij die ene grote technologische tegenstelling die sinds enige tijd de geesten verwart: de 

overvleugeling van de geletterde bureaucratie door de elektronische media. Ofwel: distantie versus 

engagement. De televisie, die McLuhan wegens haar braille-achtige beeld niet bij de visuele media indeelt, had 

aan de 'harde' vormen van onderwijs, reclame, amusement en nieuwsgaring al een gevoelige klap toegediend. 

De automatisering zal nu, via representatie en delegatie, een einde maken aan het politieke bestuur. Het 

woord is aan 'grassroot-democracy'. 

De drukkunst, een 'heet' medium, had volgens McLuhan geleid tot verhitte nationale en godsdienstoorlogen. 

Het lineaire perspectief dat samen met de typografie opkwam had de samenleving versplinterd. McLuhan geeft 

toe dat ook democratisering en gelijkheid het gevolg zijn geweest van de geletterdheid, maar hij steekt zijn 

voorkeur voor de smeuiige warboel van de middeleeuwen, of wat hij daaronder verstaat, niet onder stoelen of 

banken. De onderlinge betrokkenheid en de zelfvoorziening van die dagen keren nu terug. Electronica, zoals 

telegraaf en telefoon, verkort de gezagslijnen en laat iedereen zijn zegje doen. De automatisering slecht de 

scheidslijnen tussen specialisten, tussen maatschappelijke klassen, tussen bestuurders en bestuurden. De 

werkloosheid, die iedereen nu nog vreest, zal verkeren in het rondzingen van informatie in eindeloze 

netwerken. 

Aan de knoppen van die nieuwe wereld zullen veeleer kunstenaars dan ingenieurs staan. Want artiesten 

bezitten volgens McLuhan de mediamieke gaven die nodig zijn om oude patronen te verbreken en nieuwe 

arrangementen te voorspellen. Kunstenaars en kinderen hebben de onbevangenheid en het inlevingsvermogen 

waar de elektronische media om vragen. 

Deze notie van kunst en kind als begaafde onschuld is een romantisch cliché. Maar in de jaren zestig kon de 

wereld zo lijken. Toen de vertaler moest neerschrijven dat 'onze kinderen de consumentenmoraal verwerpen', 

knikte hij ijverig. Provo en Woodstock gaven niet alleen de kids maar de hele wereld even het idee dat de tijden 

veranderden. In 1967 dachten vriend en vijand dat deze Amerikaanse praatjesmaker de 'Umwertung aller 

Werte' drie jaar eerder dan alle sociologen had voelen aankomen. De ontnuchtering kwam echter snel. Er 

vielen doden op en achter de pop-podia. Binnen tien jaar zou de beweging ontbinden in bloeddorstige 

radikalinski's en hebzuchtige yuppen. 

Achteraf is de verleiding groot Understanding Media op één hoop te gooien met het opgewonden gekwaak van 

Allen Ginsberg en Simon Vinkenoog. Op de keper beschouwd deugt er bijvoorbeeld weinig van McLuhans losse 

opmerkingen over de natuurwetenschappelijke ontwikkeling. Gemakzucht en bevlogenheid nemen de plaats in 

van onderzoek en oordeel. Men leze er de passages over differentiaalrekening en speltheorie op na, 

mathematische verschijnselen die zich slecht lieten onderbrengen in zijn eschatologische conflict tussen letter 

en impuls. Als hij Thomas Kuhns The Structure of Scientific Revolutions (1962) had gelezen, had hij zijn Willy 

Wortel-achtige idee dat techniek en uitvinding 'in de lucht zitten' en er dan uit komen vallen misschien laten 

varen en wat meer belangstelling getoond voor de theoretische inspanningen die de technologie leven 

inblazen. 

Maar toch, ondanks de animistische en anti-intellectuele houding zat McLuhan er dichtbij met zijn voorgevoel 

dat het dagelijks leven door tv en automatisering volledig gepenetreerd zou worden. Dat elektronica in weerwil 

van alle gezond verstand en goede smaak een levenstijl, zo niet dé levensstijl, zou worden, dat zag hij eerder 

dan een ander. Het 'werelddorp' is hij ons nog schuldig. Maar de elektronische snelweg is er al. 
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