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In 2010 verscheen de documentaire Alles wat we wilden van Sarah Mathilde de 
Domogala.

Alles wat we wilden gaat over jonge ambitieuze mensen en de tol die ze, achter de 
schermen, betalen voor een schijnbaar perfect en succesvol leven. Voor de documen-
taire volgde Domogala de reclameregisseur Emiel (29), researchassistente Mireille 
(27), modeontwerpster Nikki (28) en Daniël (25) die net is afgestudeerd aan de kunst-
academie. Openhartig vertellen de vier over de hoge druk die ze ervaren om ‘het te 
maken’ en de negatieve gevolgen daarvan. Zo kreeg Emiel last van paniekaanvallen, 
is Mireille bang om dood te gaan (zonder iets bereikt te hebben) en zou ze het liefst 
weer kind willen zijn, Nikki onderdrukt haar angsten met antidepressiva waarmee 
ook Daniël zijn dwangmatige handelingen onderdrukt. ‘Stress, burnouts, rsi, rare 
psychische kwaaltjes’ bij een generatie die is opgevoed met het idee ‘dat je alles kan 
worden wat je wilt, zolang je er maar je best voor doet.’ [2]
De documentaire werd bekroond met de Stimuleringsfondsprijs 2008, vertoond op 
het Nederlands Filmfestival en uitgezonden op de VPRO. De uitzending werd veel 
bekeken en uitgebreid besproken. Voornamelijk door jongeren die hun vrienden of 
zichzelf erin herkenden. Zo ook bij mij en mijn vriendenkring. Critici probeerden de 
verhalen te relativeren door erop te wijzen dat dit maar luxeproblemen zijn. In verge-
lijking met problemen in de derdewereld landen lijken deze typische Westerse pro-
blemen maar aanstellerij, een kwaal van deze tijd. De jonge reclameregisseur geeft 
in de documentaire toe op een gegeven moment zelf te hebben gedacht: ‘Jezus Emiel 
wat ben je toch een slappeling’ [3], overtuigd dat dit hem nooit zou overkomen, ‘maar 
een luxeprobleem is net zo goed een probleem’. [4] Hoe men naar deze documentaire 
kijkt zal van persoon tot persoon verschillen. Maar feit is dat deze zogenaamde luxe-
problemen voor een groeiend aantal mensen een reële last vormen in hun dagelijks 
leven. Hoe kan het dat ‘we nog nooit zo veilig en gelukkig geweest zijn als nu en ieder-
een bang is?’ [5]

In de documentaire probeert Domogala samen met de geïnterviewden verschil-
lende oorzaken aan te wijzen voor hun angsten. Deels geven ze zichzelf de schuld. 
Misschien zijn de angsten wel kenmerkend voor de leeftijd. Zit de angst misschien 

2 Domogala, de 2010, Alles wat we wilden.
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L a p e r d r i x

All we ever wanted / was everything
Het begint allemaal met tintelende handen 
en de eerste keer wist ik helemaal niet wat het was 
Toen viel ik gewoon in slaap 
en dan was ik net een seconde ingedommeld 
en schrok ik wakker en dacht ik dat ik een hartaanval kreeg 
 
Je denkt gewoon dat dat het is, dat het over is 
Je hebt steken in je borst, je hand en je arm die tintelt en voelt raar 
Je voelt je pols, je polsslag is normaal 
maar je denkt dat het niet goed gaat en er iets mis is met je hartslag 
 
’s Nachts belde ik naar een huisartsenpost van 
“het gaat niet goed met mij, ik heb een hartaanval” 
Ik kreeg de assistente aan de lijn, “hou oud bent u meneer?” 
Ik zei, “ja, 27” 
“Nou, waarschijnlijk heeft u geen hartaanval, daar moet u een stuk ouder 
voor zijn 
- bent u heel dik?” “Nee ik ben niet heel dik.. een beetje maar” 
“Waarschijnlijk heeft u een paniekaanval, gewoon maandag naar de 
huisarts gaan”.Maandag naar die huisarts gegaan en alles verteld 
wat ik had. 
Die zei ook, “ja dat is een paniekaanval”. [1]

1  Uit de documentaire Alles wat we wilden van Sarah Mathilda de Domogala, 
VPRO 2010.
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onbewust in het creatieve werk en het soort leven dat daarbij hoort? Is het misschien 
omdat we nog nooit zoveel hebben gemogen als nu en die vrijheid helemaal niet zo 
fijn is? Of is het omdat ‘the whole fucking wereld wel cool lijkt’ en ‘iedereen wel kun-
stenaar en artiest lijkt’ [6]. Alsof de jongeren teveel van zichzelf eisen. Maar uit de 
documentaire komt duidelijk naar voren dat ze de druk ook van buitenaf, hun directe 
omgeving en de maatschappij, ervaren. Het zit zeker in onze natuur om competitief 
te zijn. Maar we laten ons in onze beeldcultuur ook onbewust opjagen door alle suc-
cesvolle voorbeelden. ‘We leren niet tevreden te zijn met wie we zijn; we leren ambiti-
eus te zijn’. [7]

Vanuit de maatschappij, de politiek en het nieuws is er constant aandacht voor 
de jongste generatie, zowel positief als negatief. De jeugd staat niet alleen bekend als 
ambitieus, maar wordt ook regelmatig onverschilligheid en apathie verweten. Dat 
er ook grote belangstelling vanuit de kunstwereld is voor de jonge generatie kan zijn 
omdat er een algemeen geloof is, dat een aantal van de meest radicale acties in de 
kunst werd uitgevoerd door kunstenaars in het begin van hun carrière. Er is natuur-
lijk oprechte belangstelling die bedoeld is om jong talent te stimuleren. Zo zijn er 
bijvoorbeeld de Photo Academy Awards en de ArtOlive Jong Talent-prijs die kunnen 
dienen als springplank voor jonge kunstenaars om zo het zwarte gat te vermijden. 
Maar soms doet de belangstelling ook vermoeden dat het eigenbelang een grote rol 
speelt. Galeriehouders die constant op zoek zijn naar het volgende jonge talent. ‘De 
angst om te laat te zijn en iets te missen, de angst om een trendvolger in plaats van 
een trendsetter te zijn, betekent dat jonge artiesten soms heel snel `the next great 
thing´ worden genoemd’. [8] Misschien dat de jeugd inderdaad intrigeert vanuit eco-
nomisch oogpunt. Veel bedrijven hebben tegenwoordig hun marketingbudget gro-
tendeels gereserveerd voor de jeugd. Generation Y, iGeneration of simpeler de millenni-
als zijn een aantal termen waarmee de jongste generatie wordt bedoeld. Deze termen 
worden gebruikt omdat dit de eerste generatie is die geboren is in de digitale wereld. 
Twintigers en begin dertigers die ‘zijn opgegroeid met massamedia, internet en een 
voortdurende oorlog tegen een onbekende tegenstander. Anders dan andere genera-
ties – en dat geldt altijd voor de jongste generatie – weten wij niet anders dan dat de 
wereld eruitziet zoals deze vandaag de dag is’. [9]

6 Ibidem

7  Haring 2007, p.120. Voor een echt succesvol leven.

8  Foam Magazine #20 / Talent.

9  Wijnberg 2007, p. 11-12. Boeiuh! Het stille protest van de jeugd.

Waar de schuld ook wordt gelegd van de rare psychische kwaaltjes in Alles wat we 
wilden, het wordt nooit echt duidelijk wat de aard is van deze kwaaltjes en hoe ze de 
kwaaltjes van vandaag de dag zijn geworden. Want als de angsten inderdaad kenmer-
kend zijn voor de leeftijd, is dat dan niet altijd zo geweest? En waarom zou creatief 
werk meer stress geven dan ander werk? Of gaat het om de combinatie?

end of the world / as they knew it

De industriële revolutie

De wereld die eruitziet zoals die vandaag de dag is kennen wij ook wel als de digi-
tale wereld. Om een beter begrip te krijgen van deze digitale wereld en haar proble-
men, is een historisch perspectief belangrijk.

De digitale revolutie en daarmee de digitale wereld zijn nog relatief jong. De di-
gitale revolutie kan worden gezien als logisch gevolg van de industriële revolutie die 
eind 18e eeuw in Engeland begon. Deze revolutie en de verstrekkende gevolgen ervan 
hebben grotendeels de moderne Westerse identiteit gevormd. Onder de industriële 
revolutie wordt de omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goe-
deren verstaan. Hiermee kwam de wereld, en onze belevingswereld, in een stroom-
versnelling. Doordat er minder behoefte kwam aan arbeidskrachten voor fysiek werk 
kon er meer tijd worden besteed aan beroepen die mentale inspanning vereisten. Zo 
groeide de medische en hygiënische kennis aanzienlijk waardoor er in korte tijd bete-
re levensomstandigheden werden gecreëerd voor de bevolking in de Westerse wereld. 
Met als gevolg dat er een geboorte-explosie plaats vond. De groeiende middenklasse 
eiste gelijke rechten voor iedereen. Dit betekende de emancipatie van het gewone 
volk. De mens kreeg op lange termijn meer tijd voor zichzelf waardoor hij meer tijd 
had om na te denken wat hij met zijn leven wilde. Versterkt door de invoering van 
het schoolsysteem werd de mens zogezegd bewuster. ‘Een ander gevolg van de grote 
vooruitgang op het gebied van productie, communicatie, ziektebestrijding en kennis 
was dat de mens voor het eerst op grote schaal ging geloven in de maakbaarheid van 
de wereld en het leven zelf. (…) De mens werd niet langer beschouwd als een mach-
teloos wezen dat voor verbetering van zijn leven afhankelijk was van de gratie van 
boven, maar als een wezen dat volledige zeggenschap had over zijn eigen aardse lot. 
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(…) Versterkt door de evolutietheorie van Darwin, dat de mens niet gecreëerd maar 
geëvolueerd was, werd God als schepper van zijn troon gestoten’. [10]

Een global village en massacultuur

De uitvinding van nieuwe communicatievormen als de telegrafie, telefoon, 
televisie en later de computer worden gezien als de laatste fase van de industriële 
revolutie en het inluiden van het informatietijdperk. Geleidelijk aan werd het, voor 
een groot deel van de Westerse maatschappij, mogelijk om op mondiaal niveau te 
communiceren, kennis te verkrijgen en te delen. Doordat transportmogelijkheden 
toegankelijker werden en er meer reproductie- en communicatiemogelijkheden kwa-
men, begonnen afstanden een stuk kleiner te lijken. De zogenaamde wereldburger 
kreeg het idee dat heel de wereld met elkaar samenleefde. De eens zo grote wereld 
was in korte tijd in een global village veranderd. Deze term hebben we te danken aan 
de Amerikaanse wetenschapper en schrijver Marshall McLuhan. Volgens hem was dit 
effect veeleer te danken aan de technologische revolutie dan aan de letterlijke explo-
sieve groei van de bevolking. ‘In werkelijkheid zijn het niet de steeds groeiende getal-
len die oorzaak zijn van onze bezorgdheid over het bevolkingsaantal; het is veeleer 
het feit dat iedereen in deze wereld in steeds directere nabijheid van de anderen moet 
leven, omdat de elektriciteit ons in het leven van anderen involveert’. [11] Voor som-
mige mensen was de globalisering een positieve ervaring. Omdat de wereld kleiner 
voelde leken de kansen om er iets voor te betekenen groter. Voor anderen werd echter 
niet de wereld kleiner maar hun eigen plek daarin, met als gevolg een gevoel van nie-
tigheid. 
 
‘Op aarde was de mens heer en meester, maar in het ‘groter geheel’ was hij niet langer 
het middelpunt’. [12] Het groter geheel had zijn godsdienstige betekenis verloren en 
had nu een demografische betekenis gekregen. Het groter geheel was de massa. De 
beleving een onderdeel van deze massa te zijn leidde zelfs tot een nieuw begrip: mas-
sacultuur. Een cultuur die voornamelijk gericht is ‘op een anonieme, min of meer 
koopkrachtige massa. Ze wordt gedragen door een cultuurindustrie die wil aanslui-
ten bij de smaak van de massa en die zich bedient van de moderne reproductietech-

10  Jensen & Wijnberg 2010, p. 20-21. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.

11 McLuhan 1967, p. 46. Mens en media.

12  Jensen & Wijnberg 2010, p. 20. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.

nieken’. [13] Het begrip massacultuur heeft vaak een negatieve lading. De massa is 
passief, gemakkelijk te beïnvloeden, irrationeel, oppervlakkig en bedreigend. ‘Mas-
sacultuur is hedonistisch, verlangens dienen zo snel mogelijk te worden vervuld, uit-
stel is onduldbaar. Het merkwaardige gevolg van deze betrekkelijke normloosheid is 
echter een volstrekt conformisme aan de smaak van de meerderheid, een vrijwillige 
aanpassing aan de denkbeelden en opvattingen van de groep waartoe men behoort, 
maar ook een betrekkelijke weerloosheid jegens de verleidingen van reclame en pro-
paganda en de macht van het geld’. [14] Het kapitalisme dat eerst gretig inspeelde op 
de verlangens van de massacultuur begon deze uiteindelijk ook te sturen. 
 
‘Aan de keerzijden van de globalisering werd daarentegen nauwelijks aandacht be-
steed. Massaconsumptie, grootschalige milieuschade, economische machtsconcen-
tratie, massa-immigratie en verlies van nationale autonomie ten gunste van grens-
overschrijdende wetgeving wekten bij velen een unheimisch gevoel’. [15] Problemen 
en consequenties waar de jongste generatie mee zijn opgegroeid. In de wereld zoals 
die er vandaag de dag uitziet lijkt de klok constant op vijf voor twaalf te staan.

 
Marshall McLuhan over information overload

Marshall McLuhan was een van de eerste wetenschappers die de invloed van 
technologie op de mens uitgebreid heeft bestudeerd en bekritiseerd. Met boeken als 
Understanding Media: The Extension of Man en The Medium is the Message: An In-
ventory of Effects verwierf McLuhan al in de jaren zestig bekendheid. McLuhan zag 
elke technologie als een kunstmatige uitbreiding en verlenging van onze zintuigen 
en lichaam. Elke nieuwe technologie vormt geleidelijk een volkomen nieuw milieu 
waaraan de zintuigen van de mens zich moet aanpassen. Ons lichaam kan zich echter 
niet altijd snel genoeg aanpassen aan het veelvuldige gebruik van de technologie. Zo 
is ook rsi een kwaal van onze tijd geworden. In het nieuwe informatietijdperk komt 
het totaal aan informatie ‘onoverzichtelijk simultaan, van alle kanten en in alle scha-
keringen van belangrijkheid op ons af ’. [16] De hoeveelheid aan verschijningsvormen 
waarin deze informatie op ons afkomt, groeit constant. De cultuurindustrie maakt 

13 Berkel 1994, p. 11. De ontdekking van de massacultuur.

14  Ibidem, p.16.

15  Jensen & Wijnberg 2010, p. 20. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.

16  McLuhan 1967, p. 35. Mens en media.
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dankbaar gebruik van deze nieuwe reproductie- en communicatietechnieken om ons 
te vertellen wat we willen en moeten doen.  
 
‘Als wij elke schok van onze verschillende bewustzijnsstructuren ten volle en onmid-
dellijk in ons zouden opnemen, zouden wij al gauw neurotische wrakken zijn, ver-
traagd reageren en ieder moment op de alarmknop drukken. De ‘censor’ beschermt 
ons centrale waardestelsel evenals ons centrale zenuwstelsel door eenvoudig de aan-
val die de ervaringen op ons doen af te koelen. Veel mensen raken door dit afkoelings-
systeem in een levenslange staat van psychische rigor mortis, of gaan blijvend slaap-
wandelen, zoals men in het bijzonder in perioden met een nieuwe technologie vaak 
ziet gebeuren’. [17] McLuhan probeerde te waarschuwen dat onze nieuwe technolo-
gieën ons niet alleen ten goede zouden komen. De staat van psychische rigor mortis 
die McLuhan beschrijft zou een, misschien wat overdreven, benaming kunnen zijn 
voor de apathie die in onze maatschappij voorkomt. Men kan, bewust of onbewust, 
een apathische houding krijgen door constante invloeden van buitenaf. Wij kennen 
dit verschijnsel van een teveel aan prikkels tegenwoordig als information overload. 
Een andere kwaal van onze tijd is chronische vermoeidheid en misschien is dat wat 
gebeurt als we door het teveel aan prikkels neurotische wrakken worden. De jonge 
Nederlandse filosoof en schrijver Rob Wijnberg verklaart in zijn Boeiuh! het stille 
protest van de jeugd dat de apathie vooral bij jongeren komt omdat ‘het vooral voor 
jonge mensen een hele opgave is om dagelijks alle prikkels op waarde te schatten. 
Door hun gebrek aan levenservaring moeten jongeren, meer dan ouderen, stimuli 
nog leren sorteren in relevante en minder belangrijke ervaring, en neigen daarom 
ook sneller naar het afkappen van de stroom’. [18] 
 
Als we bedenken dat de industriële revolutie onze wereld in een stroomversnelling 
heeft gebracht, dan heeft de digitale revolutie deze stroomversnelling in fast forward 
gezet. We moeten helaas onder ogen zien dat technologische revoluties nu eenmaal 
de neiging hebben zich voort te zetten, of we dit leuk vinden of niet. ‘De mens wordt 
bij normaal gebruik van een technologie fysiologisch voortdurend door haar veran-
derd en vindt op zijn beurt altijd nieuwe manieren om zijn technologie te verande-
ren’. [19] 

17 Ibidem, p. 37.

18 Wijnberg 2007, p. 40. Boeiuh! het stille protest van de jeugd.

19 McLuhan 1967, p. 56.Mens en media.

Angsten in de hedendaagse maatschappij

Met de industriële revolutie en de opkomst van de massacultuur zijn ook onze 
opvattingen veranderd. De massamedia en communicatie spelen een belangrijke rol 
in de vorming of vervorming van onze normen en waarden. ‘Het sturende effect van 
ieders mening op een eigen mening is enorm. (…) Aan de ene kant neigt men sneller 
naar een eigen mening, die niets anders is dan het product van ieders mening, en aan 
de andere kant hangt men naar meningsloosheid, overvoerd als men is door de opge-
drongen opinie van alledag’. [20]

‘Onze huidige opvattingen werken een vorm van statusangst in de hand. ‘Dat de 
grote politieke en consumptieve revoluties van de achttiende en negentiende eeuw 
tot psychologische onzekerheid leidden terwijl ze de materiële omstandigheden toch 
bijzonder ten goede kwamen, komt door een opmerkelijk nieuw ideaal waarmee ze 
gepaard gingen: het praktisch geloof in de fundamentele gelijkheid van alle mensen 
en in het onbewuste vermogen van wie dan ook, om wat dan ook te bereiken. (...) In 
principe heeft iedereen dezelfde startkansen in een maatschappij – voldoe je niet, 
dan is dat je eigen falen’. [21] Statusangst omdat we voortdurend onder druk staan, 
of onszelf zetten, om te presteren – maatschappelijk en financieel – om zo erkenning 
van anderen te krijgen. En zo anderen af te troeven.  
 
We kunnen in de hedendaagse maatschappij wat dan ook bereiken als je er inderdaad 
maar hard genoeg voor werkt. Door de versnelde democratisering en toegenomen 
welvaart werd de mens een stuk vrijer in zijn keuzes. Maar dit kan ook keuzestress 
geven. De ontkerkelijking en ontzuiling hebben ervoor gezorgd dat grotendeels de 
referentiekaders zijn verdwenen die eerder werden gebruikt om de dagelijkse keu-
zes te structureren. De opvoeding werd langzaam maar zeker steeds vrijer. Eerdere 
generaties voelden nog de druk om in de voetsporen van hun ouders te treden. Toen 
de generatie voor ons, die van onze ouders, deze beperkingen niet meer werden op-
gelegd werd dit als een bevrijding ervaren. Maar de jongste generatie heeft nooit 
iets gemoeten van hun ouders. ‘Vooral jongeren hebben dus soms grote moeite met 
kiezen: welke studie wil ik volgen, welke baan ga ik nemen, welke carrière streef ik 
na? Koop ik direct een huis of ga ik eerst op wereldreis? Wil ik nu een vaste partner of 
blijf ik liever nog vrijgezel? Neem ik vroeg kinderen of juist later? De vrijheid om te 
doen wat we willen is enorm, en het aantal mogelijkheden vaak nog groter. Zo groot 

20 Jensen & Wijnberg 2010, p. 39. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.

21 Ibidem, p. 189-190.
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dat velen zich er niet vrijer, maar juist onvrijer door voelen. De keuzes worden niet 
als een verrijking ervaren maar eerder als een last’. [22] 
 
Al deze keuzes hebben, zo denken we tenminste, invloed op onze identiteit. Sinds we 
tijd hebben gekregen om na te denken over wat we met ons leven willen, zijn we ook 
bezig met de filosofische vraag wat onze identiteit is. Maar we hechten vooral ook 
belang aan hoe anderen onze identiteit zien. En in een digitale global village vergelij-
ken we ons via sites als flickr.com, twitter.com, linkedin,com en facebook.com met 
heel de wereld. We hebben overigens het gevoel dat identiteit iets is waar je aan kunt 
blijven schaven. In Dus ik ben – een zoektocht naar identiteit stellen de twee jonge fi-
losofen Stine Jensen en Rob Wijnberg vragen over wat identiteit eigenlijk is. Onze ge-
dachten, gevoelens, werk, naam, groepsgevoel, pijnen, verleden, liefdes, erkenning-
behoefte, consumptiegedrag en lichaam lijken allemaal van invloed te zijn op onze 
identiteit. Maar toch lijken mensen regelmatig een identiteitscrisis te hebben. ‘We 
gaan er als vanzelfsprekend van uit dat ieder van ons een identiteit heeft, maar als 
ons gevraagd wordt wie we dan wel zijn, weten we het opeens niet meer zo zeker’. [23] 

end of the world / as they knew it

Een ondoordringbaar netwerk

‘De kunst van de jaren ’80 en ’90 lijkt een ondoordringbaar netwerk van de meest uit-
eenlopende –ismen die allemaal met elkaar in tegenspraak zijn. In het tijdperk van het 
Post-postmodernisme lijkt alles mogelijk’. [24] ‘De activiteiten hebben zich uitgebreid tot 
het gebied van design, media, reclame, architectuur, film, theater, dans en muziek’. [25]

De pluralistische staat waarin de kunsten zich tegenwoordig bevinden lijkt goed 
te passen bij de tijd waarin we leven. Maar deze staat waarin ze zich bevindt kan niet 
louter worden gezien als gevolg van de industriële revolutie. In de kunsten hebben, 
weliswaar in ongeveer dezelfde periode, belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. 
Deze gebeurtenissen zijn vooral te danken aan de progressie van kunstenaars en hun 
vrijheidsdrang. Tegenwoordig lijken weinig, vooral jonge, kunstenaars meer een 
bepaald –isme aan te hangen. Voor zover er nog aan stromingen wordt gerefereerd 

22 Wijnberg 2009. Zonder innerlijke noodzaak is het moeilijk kiezen.

23  Jensen & Wijnberg 2010, kaft. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.

24 Riemschneider 1999, kaft. Kunst op de grens van een millennium.

25 Ibidem, p. 7.

is dit meer om herkenningspunten te geven. De referentiekaders lijken ook in de 
kunsten grotendeels verdwenen te zijn. Er kan geen eenduidige omschrijving meer 
worden gegeven van wat een kunstenaar is of wat kunst zelf is. ‘The whole fucking 
wereld lijkt wel creatief en kunstenaar’. [26] Een identiteitscrisis van de kunsten? Ook 
stabiele factoren in de kunsten, als kunstcritici, musea en kunstopleidingen, hebben 
zich moeten aanpassen aan deze veranderingen. Het is goed ‘dat de academies geen 
traditionele opleidingen meer bieden en in die zin alleen nog autodidacten afleveren. 
Want het aanleren van traditionele vaardigheden zou indruisen tegen de tradities van 
de academies, om voortdurend actueel te blijven’. [27]

Creatieve vernieuwing

Om de huidige staat van de kunsten beter te begrijpen is het goed om te weten 
dat er lang sprake is geweest van een logische, lineaire progressie in de kunsten. Pas 
na de romantiek werd deze continuïteit radicaal doorbroken en de vorm van progres-
sie veranderd. De Duitse filosoof en kunstliefhebber Georg Friedrich Wilhelm Hegel 
ontwikkelde, meer dan tot dan toe, een complete filosofie over de kunsten. Hegel ge-
bruikte vooral de stilistische periodes van het symbolisme, classicisme en de roman-
tiek om zijn theses te onderbouwen. Zo was het ‘maniërisme de naam van een stilisti-
sche periode die begint in het eerste deel van de zestiende eeuw, die opgevolgd werd 
door de rococo, die opgevolgd werd door het neoclassicisme, die opgevolgd werd 
door de romantiek’. [28] Hegel zag de kunsten, en in het bijzonder de romantiek, als 
iets dat boven het leven stond. ‘In de kunsten kan de echte religie, de waarheid en het 
absolute worden gevonden, meer dan in de filosofie omdat het niet abstract is maar 
het idee in de echte wereld bezit en het presenteert in concrete vorm en gevoel’. [29] 
 
In the Anxiety of Influence beschrijft de Amerikaanse schrijver en literatuurcriticus 
Harold Bloom uitgebreid zijn visie op het proces van creatieve vernieuwing. Blooms 
Anxiety of Influence is interessant omdat hij ook aandacht geeft aan de keerzijde 
van creatieve vernieuwing. Hij beschrijft hoe schrijvers, maar ook kunstenaars, be-
invloed worden door voorgaande schrijvers. Eén van de metaforen die hij gebruikt 
om dit proces te omschrijven is het verhaal van Oedipus die zijn vader, de koning van 

26  Domogala, de 2010. Alles wat we wilden.

27 Richter 1987, p. 5. Gerhard Richter : werken op papier.

28 Danto 1997, p. 8. After the end of art : contemporary art and the pale of history. 

29 Danto 1999, p. 6. Hegel’s end-of art thesis.
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Thebe, doodde. De zoon, oftewel de jonge kunstenaar, vindt dat de vader, een eerdere 
kunstenaar die bewust of onbewust als voorbeeld wordt genomen, niet genoeg heeft 
gedurfd. De vader inspireert de zoon maar de zoon beseft ook dat hij misschien nooit 
meer zal zijn dan een kopie van zijn vader. Als hij de vader imiteert of verder gaat 
waar de vader was gebleven, zal hij nooit echt eigen werk maken. Elke kunstenaar is 
bang dat de vader geen werk meer voor hem heeft overgelaten om te maken, bang dat 
alles al is gedaan. Iets wat vaak met een zucht wordt gezegd. Het enige wat de kunste-
naar kan doen is proberen de voorganger te overtreffen en hem omlaag te halen. De 
vader doden om zichzelf boven hem te plaatsen.

Arthur Danto over de End of Art-these

Hegels beroemdste en tevens meest verwarrende stelling is dat de kunst uiteinde-
lijk tot een einde zou komen. Als, door de constante vooruitgang, het bewustzijn van 
het denken tot zelfontplooiing zou komen dan zou ook de behoefte aan kunst ophou-
den en kunst zoals we het kenden ophouden te bestaan. Deze End of Art these werd 
door de Amerikaanse filosoof en kunstcriticus  Arthur Danto opgepakt en vanuit zijn 
visie hernieuwd. Danto vulde de these aan met de invloed van moderne kunst. Danto 
erkent dat de kunst vanaf de Renaissance tot voor kort in de geschiedenis een lineaire 
progressie doormaakte. Volgens hem kon het modernisme als eerste stroming niet 
worden gezien als benoeming van een stilistische periode. Het modernisme is name-
lijk niet een opvolging van de romantiek, maar wordt gekenmerkt door een nieuw 
bewustzijn in de kunst. Dit nieuwe bewustzijn betekende onder andere een soort 
onderbreking van de tot dan toe zo belangrijke schilderkunst. Het lijkt bijna of de 
moderne kunst wilde benadrukken ‘dat het presenteren van de werkelijkheid minder 
belangrijk is geworden dan een soort zelfreflectie over de bedoeling en methode van 
het presenteren. Schilderijen beginnen onaangenaam te lijken, of geforceerd’. [30] 
De filosofische vraag over de aard van de kunst begon zich bij kunstenaars te vormen 
toen zij keer op keer werden geconfronteerd met de begrenzingen van eerdere kunst-
vormen,  en ze ondervonden dat elke begrenzing opnieuw kon worden doorbroken. 
Uiteindelijk begon de zoon, de modernisten in dit geval, de kunst zelf als vader te 
zien.

 

30 Danto 1997, p. 8. After the end of art : contemporary art and the pale of history.

      Het dadaïsme en de readymades  
van Marcel Duchamp

Danto neemt regelmatig Andy Warhols Brillo Box als voorbeeld van wat volgens 
hem de moderne kunst typeert. Maar de Brillo Box van Warhol kan niet los worden 
gezien van het dadaïsme en de eerste readymades van Marcel Duchamp. Het dada-
isme was niet zozeer een stroming als wel een mentaliteit die ontstond in de vroege 
20e eeuw. Geen enkele ´´stroming´´ was zo internationaal en opstandig als het dada-
isme. Het dadaïsme was een reactie op de gruwelen van de Eerste wereldoorlog, de 
connectie van kunst met de wereld van massaconsumptie en het kritiekloze geloof in 
de technologische vooruitgang. De werkwijze van de dadaïsten kenmerkte zich door 
toevalligheden, het benadrukken van het absurde en ironie. Dit uitte zich vooral in 
acties, performances, objecten en installaties. De dadaïsten zetten zich sterk af tegen 
de voorgaande generaties en probeerden de traditionele vormen en stijlen af te bre-
ken. Ze weigerden te geloven in de zin van geschiedenis en voor hen was the end of 
art eigenlijk al een feit. 
Keer op keer deden de dadaïsten opmerkelijke ontdekkingen waaruit nieuwe stro-
mingen zouden ontstaan. Hun zogenaamde poging om de kunsten te vernietigen 
eindigde uiteindelijk dus in verdere fragmentering in kunststromingen. De anti-
kunst van de dadaïsten kon niet ontsnappen aan zichzelf en heeft nooit zijn belofte 
waargemaakt. Misschien was het dadaïsme van te voren al gedoemd te mislukken 
omdat het, ironisch genoeg, zelf ook beïnvloed was door elementen uit het futuris-
me, expressionisme en de eerste readymades van Duchamp. 
 
Het is verleidelijk om de readymades van Duchamp te zien als logisch gevolg van 
de vroege objectkunst, zoals de stierenkop van Picasso. Maar Duchamp baseerde 
zijn werk niet op het werk van enig voorloper en probeerde ook niet de objectkunst 
in beweging te brengen. Duchamp was één van de eerste kunstenaars die zich vrij 
genoeg voelde om zichzelf, en daarmee andere kunstenaars, te bevrijden van de tra-
dities van de kunst. Zo stuurde Duchamp in 1917, onder een pseudoniem, voor een 
expositie in New York een omgekeerd urinoir in, dat hij de titel fontein gaf. Duchamp 
concentreerde zich op het toeval en probeerde de beschouwing en berekening uit te 
bannen. Zijn readymades ontkenden alle emotie en esthetische interventie van zijn 
persoonlijkheid. Dit is het belangrijkste verschil met de stierenkop, die door Picasso 
was samengesteld. Duchamp stelde kritische en subversieve vragen over de staat van 
de kunst zelf. Om de moderne kunst te kunnen begrijpen volstond het niet langer om 
er naar te kijken of het te beleven. Om de kunst te begrijpen moest men erover naden-
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ken, erover filosoferen. Kunst werd daarmee filosofie. Kunst, zoals Hegel het zag, was 
inderdaad op zijn einde gekomen. 

‘De jaren zeventig kenmerkten zich als een periode waarin de geschiedenis zijn 
weg had verloren. Het had de weg verloren omdat er zich geen enkele onderscheiden-
de richting leek te ontwikkelen. Als we aannemen dat 1962 het einde was van abstract 
expressionisme, dan had je daarna een hoeveelheid stijlen die elkaar opvolgden in 
een duizelingwekkend tempo: color field painting, hard-edged abstraction, French 
neorealisme, pop, op, minimalisme, arte povera en daarna wat we new sculpture noe-
men (…) en de conceptuele kunst. Toen wat tien jaar lang niet veel leek te zijn’. [31]

Veel van deze stromingen verdwenen relatief snel nadat ze de laatste restricties 
weg hadden genomen die er nog waren. Zo is de pop art grotendeels verantwoordelijk 
geweest voor het vervagen van de scheidslijnen tussen de ‘lagere’ en ‘hogere’ kunst-
vormen. De pop art nam beeldmotieven uit de massacultuur als thematiek en bracht 
kunst dichter bij het ‘gewone’ publiek. Zo was de eerder genoemde brillo box van 
Andy Warhol een reproductie van brillo dozen uit de supermarkt. De stilistische neu-
traliteit en emotieloosheid waarmee Warhol zijn werk benaderde, liet zien dat in de 
moderne kunst letterlijk alles kunst kon worden, hoe leeg ook. Pop art en andere stro-
mingen, zoals het minimalisme benaderden de kunst al tot op zekere hoogte als een 
denkmethode. De conceptuele kunst ging hier nog verder in door ook de uitvoering 
van het werk te bevragen en vaak achterwege te laten. De rol van de beschouwer werd 
belangrijker omdat die deel nam aan de wording en voltooiing van het werk. Eerst 
uitte het publiek zich vooral in negatieve kritiek uit onbegrip voor de radicale ver-
anderingen. Het verlangen overspoeld te worden bleef uit en een actievere houding 
werd noodzakelijk. In feite werd van het publiek nu verwacht dat men als kunstenaar 
ging denken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tegenwoordig iedereen een me-
ning heeft over kunst en dat de discussie wat kunst is of behoort te zijn zo levendig is. 
In de kunsten lijkt er een praktisch geloof te zijn gekomen in de fundamentele gelijk-
heid van alle mensen of kunstenaars, en in het onbewuste vermogen van wie dan ook 
om wat dan ook te kunnen bereiken of te maken. 

Ondanks de grote invloed van de digitale revolutie op onze samenleving heeft 
deze nooit echt geleid tot een nieuwe stroming in de kunsten. Ook het futurisme, dat 
een reactie op de industriële revolutie was maakte geen gebruik van de technologieën 
die werden bewonderd. Het naïef positivistische geloof in de vooruitgang uitte zich, 

31 Danto 1997, p. 13. After the end of art : contemporary art and the pale of history.

gek genoeg, voornamelijk in schilderijen. Dankzij de digitale revolutie hebben we wel 
een breder spectrum van kunsten tot onze beschikking. Veel jonge kunstenaars be-
wegen zich op het grensgebied van deze technologieën en hun eigen menselijkheid. 
Met nieuwe, actuele, opleidingen als Computer graphics engineering and virtual 
environments, Interdisciplinary Fine Art Studies Program etc., lijkt de kunststudent 
genoeg keuze te hebben. Misschien zelfs te veel?

Art as we know it / after the history of art

… toen na wat, ‘tien jaar lang, niet veel leek te zijn. Toen begon het gevoel te da-
gen dat het ontbreken van een richting het kenmerk was van deze nieuwe periode … 
de geschiedenis was afgesloten. De kunst had zichzelf bevrijd van een last die nu kon 
worden overgedragen aan de filosofen. En kunstenaars, bevrijd van de druk van de 
geschiedenis, waren nu vrij om kunst te maken op welke manier dan ook, voor elk 
mogelijk doel of voor geen enkel doel’. [32]
 
Het einde van de kunst betekende niet dat de kunst letterlijk zou ophouden te be-
staan. Danto benadrukte, net als Hegel eerder, dat kunst na the end of art zou blijven 
worden gemaakt. Maar de geschiedenis van kunst was hiermee wel afgesloten. Een 
nieuw onbekend verhaal was begonnen. Eén zonder referentiekaders. Deze post-
historical art zoals Danto dit noemde is de hedendaagse kunst. Het modernisme is 
uiteindelijk over gegaan in het postmodernisme, wat ook weer meer een mentaliteit 
is dan een stilistische periode. Een mentaliteit van apathie, ironie, en overdaad. Een 
vertwijfeling over de zin van alles. Twijfel die voortkomt uit het geloof dat alles al is 
gedaan. Het postmodernisme lijkt nog grotendeels de heersende mentaliteit te zijn 
in de kunsten maar er wordt gespeculeerd dat ook het postmodernisme weer op zijn 
einde is gekomen. ‘Het verlangen om een beter begrip te krijgen van het complexe 
sociale en politieke klimaat heeft ertoe geleid dat veel jonge kunstenaars het verleden 
zijn gaan onderzoeken en representeren’. [33] Met de kans te vallen voor de anxiety 
of influence. Het lijkt er op dat, voor het eerst in de geschiedenis van de kunst, voor-
uitgang plaatsvindt door terug te gaan in de tijd. Voorzichtig wordt deze, nog zeer 
jonge, mentaliteit al benoemd met termen als metamodernisme en new romantic. 
Het metamodernisme probeert zijn balans te zoeken tussen het modernistische ver-

32 Danto 1997, p. 13. After the end of art : contemporary art and the pale of history.

33 Ellegood 2009, p. 11. Vitamin 3-D : new perspectives in sculpture and installation.
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langen naar logica en de postmodernistische twijfel over het bestaan van logica. Het 
balanceert tussen apathie en enthousiasme, fanaticisme en ironie. New romantic, 
dat kan worden gezien als een onderdeel van metamodernisme, kenmerkt zich door 
het naïeve verlangen naar een andere en betere plaats. Ze is zich echter bewust dat dit 
verlangen nooit zal worden vervuld.  
Maar misschien komen deze nieuwe termen wel voort uit een ‘angst om te laat te zijn 
en iets te missen, de angst om een trendvolger in plaats van een trendsetter te zijn?’ 
[34]

34 Foam Magazine #20 / Talent.



90 I n f l u e n c e  o f  a n x i e t y 91

Hoofdliteratuur

 
Bloom, H. (1997). The anxiety of influence : a theory of poetry : second edition.  
Oxford, NJ : Oxford University Press 
 
Danto, A.C. (1997). After the end of art : contemporary art and the pale of history. 
Princeton, NJ : Princeton University Press 
 
Domogala, S.M. de (2010). Alles wat we wilden. [Documentaire]  
Geraadpleegd 5 januari 2010 http://player.omroep.nl/?aflID=11257996&start=00:00:00&e
nd=00:48:56
 
Jensen, S. & Wijnberg, R. (2010). Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.   
Amsterdam : De Bezige Bij 
 
McLuhan, M. (1967). Mens en media.  
Utrecht : Ambo 
 
Ruhrberg, K., Walther, I.F., Bruinsma, J.W. & Silvis, H. (2001). Kunst van de 20e eeuw : 
schilderkunst, beeldhouwkunst, nieuwe media, fotografie.  
Keulen : Taschen 
 
Wijnberg, R. (2007). Boeiuh! het stille protest van de jeugd.  
Amsterdam : Prometheus 
 

Overige literatuur

Berkel, K. van (1994). De ontdekking van de massacultuur. [Online boek]  
Geraadpleegd 5 januari 2010 http://books.google.nl/s?id=BWEIvoANygIC&pg=PA102&lpg=P
A102&dq=de+ontdekking+van+de+massacultuur+berkel&source=bl&ots=jKHomEHI4&sig=
oNj4Vuar2oz1ohKJE__loUZuTPc&hl=nl&ei=de0qTd_vIsKAOt2cjfcC&sa=X&oi=book_result
&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=de%20ontdekking%20van%20
de%20massacultuur%20berkel&f=false
 
Danto, A.C. (1999) Hegel’s end-of art thesis. [Online artikel]  
Geraadpleegd 5 januari 2010 http://www.rae.com.pt/Danto%20hegel%20end%20art.pdf
 
Editorial van metamodernism.com (9 augustus 2010). New romanticism. [Online artikel]  
Geraadpleegd  5 januari 2010 http://www.metamodernism.com/2010/08/09/new-romanticism/
 
Editorial van metamodernism.com (14 oktober 2010). What meta means and does not 
mean. [Online artikel]  
Geraadpleegd  5 januari 2010 http://www.metamodernism.com/2010/10/14/what-meta-
means-and-does-not-mean/#more-44
 
Foam Magazine #20 / Talent (datum onbekend).  
Geraadpleegd  5 januari 2010 http://www.foammagazine.nl/issues?aid=26 
 
Haring, B. (2007). Voor een echt succesvol leven.  
Amsterdam : Rainbow Pockets 
 
Richter, R. & Glas, M. van der. (1987). Gerhard Richter : werken op papier.  
Amsterdam : Museum Overholland. 
 
Riemschneider, B., Grosenick, U., Bang Larsen, L., Brouns, J. & Timmerman, J. (1999). Kunst 
op de grens van een millennium.
Keulen : Taschen 
 
Vermeulen, T. & Akker, R. van den (2010). Notes on metamodernism. [Online artikel]  
Geraadpleegd 10 januari 2010 http://aestheticsandculture.net/index.php/jac/article/
view/5677/6306
 
Wijnberg, R. (2009). Zonder innerlijke noodzaak is het moeilijk kiezen : hoe méér 
keuzemogelijkheden kunnen leiden tot minder keuzevrijheid. [Online artikel]  
Geraadpleegd 5 januari 2010 http://www.nrcnext.nl/bibliotheek/2009/03/10/
zonder-innerlijke-noodzaak-is-het-moeilijk-kiezen/


