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English Summary

In this dissertation I examine how young Muslims in the Netherlands engage in artistic 
strategies that disengage from the culturalist logic of the Dutch dominant integration 
discourse. I investigate artistic production of young Muslims in the Netherlands from two 
main perspectives, as an exit strategy from the dominant discourse and as a process of 
authorship that yields emerging subjectivities. In relation to the �rst perspective, I show 
that exit strategies appear in two main guises: volatile and stable. Artworks that attempt 
to opt out of the dominant discourse, but that show symbols and themes whose meaning 
has become overdetermined in the dominant discourse present more volatile forms of 
exit, while artworks that stay away from any images and themes that can be brought into 
connection with culturalist logic perform a stable exit. While volatile forms of exit are 
susceptible to being made legible within the culturalist logic of the dominant discourse 
and thus to be incorporated within it, stable forms of exit resist this kind of incorporation, 
although this limits their potential to e�ect a form of political emancipation. Stable forms 
of exit o�en remain ignored within artistic institutions precisely because they are not legible 
in relation to the dominant discourse. 
 �e political e�cacy of artistic work that performs a strategy of exit is dependent 
upon artistic mediators who introduce the artists and their work to artistic and cultural 
institutions that operate within a culturalist interpretative framework in order to critique 
its parameters. �e mediators attempt to translate the art within this framework while at the 
same time trying to keep a safe distance from it. �rough this type of manoeuvring, artistic 
mediators transform the strategy of exit from the dominant discourse into a strategy of 
resistance against the dominant discourse that o�en requires a level of accommodation to 
it. �e mediators thus have recourse to a combination of strategies to critique the dominant 
discourse with artworks that aim to opt out of its logic. 
 �e second perspective that I examine is authorship, which brings to the fore the 
generative dimensions of exit because it looks at the artworks that are produced and 
the subjectivities that are developed in this strategy. �ese subjectivities are analysed as 
liminoid phenomena that problematize the binary logic of the dominant discourse that is 
structured around classi�cations such as allochtoon – autochtoon, Western – non-Western, 
religious – secular, modern – backwards, etc. Authorship is understood as an embedded 
practice that is situated in a �eld of forces that impact upon it. �ese forces include material 
and environmental factors that the artists are confronted with, signi�cant others such as 
supervisors, but also the larger socio-political arena. 
 In the introductory chapter I explain the theoretical framework of this study, which 
brings together the �elds of creativity, materiality and power. �e argument of the thesis 
unfolds over �ve empirical chapters. 
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 Chapter Two examines the notion of cultural diversity in general and its application in 
artistic policy. It argues that the idea of cultural diversity is dependent on a rei�ed notion of 
culture and that it harbours the dangers of segregation and the exclusion of people designated 
as ethnic minorities. �e chapter shows how individual gatekeepers in the artistic sector 
manoeuvre the constraints that are imposed by the dominant understanding of cultural 
diversity. Furthermore, the chapter examines an ethnographic case that highlights the way 
in which young Muslims attempt to take ownership of the stigmatising stereotypes to which 
they are reduced in the dominant discourse by making alternative images and stories about 
their everyday lives. 
 Chapter �ree analyses the ethnographic case of a prestigious photo exhibition in a 
national museum for visual arts that was part of a larger artistic project on the notions of 
anger, youth and radicalization. It makes clear how a culturalist interpretative framework 
implicitly informs the decisions in the curatorial process of selecting artists, and investigates 
the strategies to which an artistic mediator has recourse in an attempt to critique this 
framework. �e chapter highlights the role played by the ethnic and religious identities of 
the artists in the processes of evaluation by the curators. 
 Chapter Four revisits the ethnographic case analysed in Chapter �ree, focusing upon 
the creative process of making an artwork. It shows how authorship is an embedded practice 
that develops in a �eld of forces that interact with one another. �e chapter argues that the 
dominant discourse should not be understood as a totalising force, but that its power is 
related to the speci�c context in which it is mobilized. Furthermore, it shows how artworks 
can produce doubts in the beholders of the work and thereby create cracks within the logic 
of the dominant discourse. 
 Chapter Five examines the development of forms of �ctional belonging, i.e. forms of 
belonging that are created in the production and consumption of �ction. It investigates 
an ethnographic case that is concerned with creative writing and the consumption of East 
Asian popular culture in order to problematize the idea of belonging as by de�nition tied 
to ethnic origins. �e chapter shows that feelings of belonging can be oriented towards 
imagined places that the subject has no ethnic relationship with and has never visited, let 
alone inhabited. 
 Chapter Six analyses the subjectivities that are developed in artistic production as 
liminoid phenomena that are bounded to the subjunctive domain of art and as such o�er 
particular possibilities and limitations. It argues that the liminoid subjectivities that are 
developed in exit strategies do not necessarily lead to a sense of wholeness, but can exhibit 
various tensions and splits. �e chapter thus presents a view of authorship as a practice that 
is not able to produce whole stories, but that creates meaningful stories that the subject can 
live by without having to negate the incompleteness or imperfections of everyday life. 
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 Chapter Seven o�ers a conclusion to the dissertation and elaborates further on three 
points that underlie the study: the relationship between power and the socio-political 
context, the relationship between agency and the imagination, and the correspondence 
between the artistic strategies that are studied and the anthropological strategies of the 
study itself. 

13996_BTermeer_BW.indd   211 03-10-16   16:29



13996_BTermeer_BW.indd   212 03-10-16   16:29



S |
Nederlandse Samenvatting

13996_BTermeer_BW.indd   213 03-10-16   16:29



13996_BTermeer_BW.indd   214 03-10-16   16:29



Nederlandse Samenvatting |

215

Nederlandse Samenvatting

In dit proefschri� onderzoek ik hoe jonge moslims in Nederland zichzelf door middel 
van artistieke strategieën los proberen te maken van de culturalistische logica van het 
dominante Nederlandse integratie discours. Ik onderzoek artistieke productie van jonge 
moslims in Nederland vanuit twee perspectieven, als een exit strategie uit het dominante 
discours en als een proces van authorship (auteurschap) dat leidt tot de ontwikkeling 
van nieuwe subjectivities, of manieren van zijn. In relatie tot het eerste perspectief laat 
ik zien dat exit strategieën voornamelijk voorkomen in twee gedaantes: volatile (grillig 
en instabiel) en stable (stabiel). Kunstwerken die zichzelf buiten het dominante discours 
proberen te plaatsen, maar die symbolen en thema’s laten zien waarvan de betekenis 
overgedetermineerd is geworden in het dominante discours vertonen meer grillige vormen 
van exit, terwijl kunstwerken die beelden en thema’s laten zien die niet meer in relatie 
gebracht kunnen worden met de culturalistische logica van dit discours stabiele vormen 
van exit laten zien. De meer grillige vormen van exit zijn gevoeliger om alsnog leesbaar 
gemaakt te worden binnen de logica van het dominante discours en er door te worden 
ingelijfd. De meer stabiele vormen van exit kunnen dergelijke pogingen tot incorporatie 
binnen het dominante discours beter weerstaan, maar dit beperkt tegelijkertijd hun potentie 
om een vorm van politieke emancipatie te bewerkstelligen. Stabiele vormen van exit blijven 
vaak onopgemerkt binnen kunstinstituties juist omdat ze niet leesbaar zijn in relatie tot het 
dominante discours.  
 De mate van politieke e�ectiviteit van kunst die een strategie van exit poogt te realiseren, 
hangt af van artistieke bemiddelaars. Zij introduceren de kunstenaars en hun werk tot 
artistieke en culturele instituties die werken vanuit een culturalistisch interpretatief kader, 
met het doel dit kader te bekritiseren. De bemiddelaars proberen de kunst te vertalen zodat 
deze leesbaar wordt binnen dit interpretatieve kader, terwijl ze tegelijkertijd afstand willen 
bewaren tot dit kader. Artistieke bemiddelaars kunnen op deze manier de strategie van exit 
uit het dominante discours transformeren tot een strategie van verzet tegen het dominante 
discours, wat vaak een mate van accommodatie aan dit discours vergt. De bemiddelaars 
kunnen dus gebruik maken van een combinatie van verschillende strategieën om het 
dominante discours te bekritiseren met kunst die probeert weg te blijven uit dit discours. 
 Het tweede perspectief dat ik onderzoek is dat van authorship dat de generatieve dimensie 
van exit naar voren brengt omdat het kijkt naar de kunstwerken die de kunstenaars in deze 
strategie produceren en de subjectivities, of manieren van zijn, die zij ontwikkelen. Deze 
subjectivities worden geanalyseerd als liminoid fenomenen, die de binaire logica van het 
dominante discours dat is geordend rondom classi�caties zoals allochtoon – autochtoon, 
westers – niet-westers, religieus – seculier, modern – achterlijk, etc., problematiseren. 
Authorship wordt begrepen als een ingebedde praktijk die zich bevindt in een veld van 
verschillende krachten die er invloed op uitoefenen. Deze krachten omvatten materiële 
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factoren en omgevingsfactoren waar de kunstenaars mee geconfronteerd worden, signi�cant 
others zoals begeleiders, maar ook de grotere sociaal-politieke arena. 
 In het introductie hoofdstuk zet ik het theoretische kader van deze studie uiteen, dat 
de verschillende velden van creativiteit, materialiteit en macht samenbrengt. Het argument 
van het proefschri� ontvouwt zich over vijf empirische hoofdstukken.
 Hoofdstuk twee onderzoekt de notie van culturele diversiteit in het algemeen en de 
toepassing ervan in de kunsten. Het beargumenteert dat het idee van culturele diversiteit 
a�ankelijk is van een gereï�ceerd begrip van cultuur en dat het de gevaren van segregatie 
met zich meebrengt en de uitsluiting van mensen die als etnische minderheden worden 
aangewezen. Het hoofdstuk laat zien hoe individuele gatekeepers in de kunstsector de 
beperkingen manoeuvreren die voortkomen uit de dominante betekenis van culturele 
diversiteit. Bovendien onderzoekt het hoofdstuk een etnogra�sche case die laat zien hoe 
jonge moslims door middel van het maken van alternatieve beelden en verhalen over hun 
alledaagse leven, proberen om controle te krijgen over de stigmatiserende stereotypen 
waartoe zij gereduceerd worden in het dominante discours. 
 Hoofdstuk drie analyseert de etnogra�sche case van een prestigieuze fototentoonstelling 
in een nationaal museum voor visuele kunst, die onderdeel was van een groter kunstproject 
over de noties van woede, jeugd en radicalisering. Het hoofdstuk toont aan hoe een 
culturalistisch interpretatief kader impliciet de beslissingen binnen het curatoriële 
proces beïnvloedt en onderzoekt welke strategieën een artistieke bemiddelaar gebruikt 
om dit interpretatieve kader te bekritiseren. Het hoofdstuk belicht de rol die de etnische 
en religieuze identiteit van de kunstenaars speelt in de manier waarop curatoren deze 
kunstenaars en hun werk evalueren. 
 Hoofdstuk vier kijkt nogmaals naar de etnogra�sche case die in hoofdstuk drie is 
geanalyseerd, maar focust zich op het creatieve proces van het maken van een kunstwerk. 
Het toont aan dat authorship een ingebedde praktijk is die zich ontwikkelt in een veld van 
verschillende krachten die met elkaar in interactie zijn. Het hoofdstuk beargumenteert 
dat het dominante discours niet begrepen dient te worden als een totaliserende kracht, 
maar dat de invloed ervan gerelateerd is aan de speci�eke context waarbinnen het discours 
gemobiliseerd wordt. Bovendien laat het hoofdstuk zien hoe kunstwerken door middel 
van het creëren van twijfel in de ogen van de toeschouwers, barsten in de logica van het 
dominante discours kunnen maken. 
 Hoofdstuk vijf onderzoekt de ontwikkeling van �ctieve vormen van belonging, of 
thuisvoelen, namelijk vormen van belonging die worden gecreëerd in de productie en 
consumptie van �ctie. Het analyseert een etnogra�sche case over literair schrijven en de 
consumptie van Oost-Aziatische populaire cultuur, met als doel het idee dat gevoelens van 
belonging per de�nitie verbonden zouden zijn aan etnische oorsprong te problematiseren. 
Het hoofdstuk toont aan dat gevoelens van belonging ook georiënteerd kunnen zijn in de 
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richting van ingebeelde plaatsen waar men geen enkele etnische relatie mee hee� en nog 
nooit is geweest, laat staan hee� gewoond. 
 Hoofdstuk zes analyseert de subjectivities die worden ontwikkeld in artistieke productie 
als liminoid fenomenen die gebonden zijn aan het subjunctieve domein van kunst en 
zodanig speci�eke mogelijkheden en beperkingen bieden. Het beargumenteert dat de 
liminoid subjectivities die in exit strategieën worden ontwikkeld niet noodzakelijkerwijs tot 
een gevoel van heelheid leiden, maar verschillende spanningen en barsten kunnen tonen. 
Het hoofdstuk presenteert dus een begrip van authorship als een praktijk die niet in staat is 
om hele of volledige verhalen te produceren, maar die daarentegen betekenisvolle verhalen 
creëert voor het subject zonder de incompleetheid en imperfectie van het alledaagse leven 
op te he�en. 
 Hoofdstuk zeven biedt een conclusie van het proefschri� en gaat dieper in op drie punten 
die de studie inspireren: de relatie tussen macht en de sociaal-politieke context, de relatie 
tussen agency en de verbeelding, en de overeenkomsten tussen de artistieke strategieën die 
zijn bestudeerd en de antropologische strategieën van de studie zelf. 
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