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Roos  van Put  | In 2004 recenseerde ik een tentoonstelling van de schilder Piet 
Ouborg (1893-1956), die jarenlang in toenmalig Nederlands-Indië had gewerkt en 
zich door de Indonesische kunst liet inspireren. In zijn werk vond ik vaak aan-
knopingspunten met een Aziatische wereld. In het lijnenspel zag ik bijvoorbeeld 
Wèwè, een heks uit Aziatische sprookjes die kleine kinderen steelt. De vriendin, 
met wie ik de expositie bezocht, associeerde vooral in de richting van de (Europe-
se) kindertekening. Het werk van Ouborg was verwant aan Cobra en zij zag vele 
facetten van die stroming terug in zijn kunst. Deze zag ik ook, maar tegelijkertijd 
zag ik die Aziatische omgeving waarin Ouborg zo lang heeft vertoefd.

Vanuit mijn persoonlijke achtergrond – die van een Indische auteur, opgegroeid in 
Nederland tussen twee culturen, met de erfenis van Nederlandse, Indonesisch-
Chinese en Indische (voor)ouders – heb ik een fascinatie voor hedendaagse 
kunst van zowel Indonesische als Indische kunstenaars en voor Nederlandse 
kunstenaars die in hun werk refereren aan het land en de geschiedenis van 
mijn (voor)ouders. Ik heb hierover de laatste jaren regelmatig gepubliceerd. 
Opvallend was dat mijn blik altijd werd gekleurd door mijn eigen meervoudige 
identiteit. [1]

Een vertrekpunt voor dit artikel over het werk dat Tiong Ang, Jasper de Beijer, 
Hadassah Emmerich, Fiona Tan en Roy Villevoye in de expositie ‘Beyond the 
Dutch’ in het Centraal Museum tonen, zou kunnen zijn of deze kunstenaars 
– en zo ja: hoe en waarom – het gedeelde Nederlands-Indonesische verleden 
onder de loep nemen in hun kunst. Daarvoor heb ik bewust niet gekozen. Niet 
alleen omdat de werken zowel wat betreft uitgangspunt, inhoud als vorm uit-
eenlopend zijn, maar ook omdat het gevaar dreigt de kunst te verklaren vanuit 
het concept van de tentoonstelling, waarbij de getoonde kunst tot illustratie 
bij het thema wordt.

Bij de bespreking van het werk van deze kunstenaars heb ik mij laten leiden 
door mijn eigen blik en persoonlijke geschiedenis: Welke openingen biedt deze 
mij bij de beschouwing, beleving en interpretatie van het werk van Tiong Ang, 
Jasper de Beijer, Hadassah Emmerich, Fiona Tan en Roy Villevoye?

1. TIONG ANG
Tiong Ang (1961) richt zich in zijn oeuvre van schilderijen, videowerken, ruim-
telijke installaties en interactieve projecten op thema’s als authenticiteit en 
vergankelijkheid. Ang bevraagt hoe het individu betekenis krijgt in een wereld 
die steeds minder grenzen kent, maar toch wordt bepaald door sociale, maat-
schappelijke, religieuze en politieke verschillen. In zijn werk lopen noties van 
werkelijkheid en fictie, aan- en afwezigheid, zien en bekeken worden voortdu-
rend door elkaar heen. 

In de beginjaren van zijn carrière speelde de afkomst van Tiong Ang geen 
enkele rol in de receptie van zijn werk. Halverwege de jaren negentig kwam 
daarin verandering. Toen werd hij steeds meer in de hoek van de ‘multicul-
turele kunstenaars’ geplaatst van wie het werk uitstekend paste binnen het 
multiculturele debat dat destijds hoog op de politieke en maatschappelijke 
agenda stond. Hoewel hij nooit bewust zijn eigen culturele identiteit heeft wil-
len bevragen kwamen de invalshoeken voor zijn kunst toch steeds vaker voort 
uit gedachten over zijn eigen identiteit als buitenstaander, over zijn plek als 
kunstenaar in Nederland, geboren uit Chinees-Indonesische ouders die min of 
meer noodgedwongen leven in een ander land dan hun vaderland.

ZwIjGeN
Hoe construeer je je identiteit als je gevoelsmatig slechts gedeeltelijk deel uit-
maakt van de maatschappij en de cultuur die je omringt? Het is een vraag die 
ook voor mij zeer herkenbaar is. Wat gebeurt er met dat andere deel? Zwijg je 
erover, net als je (voor)ouders, of ga je op zoek naar de elementen uit die andere 
cultuur die óók zo nadrukkelijk jouw identiteit bepalen? Het is iets dat voort-
durend op de achtergrond meespeelt, een staat die ik zou willen omschrijven 
als ‘culturele ambivalentie’. Dit krijgt vorm in het stellen van vragen. Wie ben 
je? Welke mix van achtergronden en invloeden maakt jou tot een individu? Is 
identiteit een vast of een vloeibaar begrip? Misschien is die dubbele culturele 
identiteit in dit verband het beste te omschrijven als een hybride zelfbeeld, 
dat je automatisch ontwikkelt omdat je voortkomt uit meerdere culturen en 
opgroeit met de erfenis en het cultuurhistorische besef daarvan. 

De Chinees-Indonesische ouders van Tiong Ang hadden in Nederland gestu-
deerd en waren hier toen Indonesië onafhankelijk werd. Gedreven door de 
wens hun vaderland weer te helpen opbouwen, besloten zij terug te keren 
naar Indonesië. Daar werd hun zoon geboren. Maar halverwege de jaren zestig 
keerde het toenmalige regime van Soeharto, die zijn machtspositie had weten 
te consolideren, zich in toenemende mate tegen niet-autochtone Indonesiërs. 
Toen Ang bijna vijf was, vertrokken zijn ouders en hij hals over kop weer naar  
Nederland. Het hoofdstuk Indonesië werd abrupt gesloten en binnen het gezin 
werd er niet meer over gesproken. Het is een veel voorkomend verschijnsel 
binnen gezinnen met een gelijksoortige ervaring. Kinderen van wie de ouders 
zijn geboren en getogen in Indonesië, maar die zelf opgroeien in Nederland 
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beïnvloeding tussen de Indonesische en Nederlandse beeldende kunst van 1900 tot nu 
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zijn op 26 maart 1627 door Keizer Ferdinand II in de adelstand verheven. Van één van die broers is 
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bezetting en de Bersiap-tijd, de zware binnenlandse onlusten die volgden op de Japanse capitula-
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komen meer te weten over hun eigen geschiedenis en het land van hun (voor)
ouders uit literatuur, films en persoonlijk onderzoek dan uit de verhalen van 
hun familie. In dat opzicht is er veel verwantschap tussen de familie van de 
kunstenaar en die van mij. 

TRANsITIe, mIGRATIe, IdeNTITeIT
Tiong Ang heeft voor deze tentoonstelling een nieuwe installatie gemaakt 
waarbij hij voor het eerst een autobiografische anekdote – die zich afspeelt 
tijdens zijn noodgedwongen vertrek van Indonesië naar Nederland – als uit-
gangspunt neemt. In dit nieuwe werk krijgen begrippen zoals transitie, migra-
tie en identiteit persoonlijke betekenis. Tegelijkertijd overstijgt dit specifieke 
werk het persoonlijke verhaal – eenieder die wortels heeft in Indonesië of het 
voormalig Nederlands-Indië zal er iets van zijn of haar familiegeschiedenis in 
terug kunnen vinden. Het nieuwe werk van Tiong Ang bestaat uit een installa-
tie, met een schilderij, foto’s, objecten en een videofilm, bijeengebracht in een 
pastiche op een ‘educatieve ruimte’. 
Tiong Ang filmde in Indonesië in pot-
loodfabrieken, waar het productie-
proces van grafietmenging, houtbe-
werking, wasbaden en slijpmachines 
metaforische beelden van ‘wording’ 
opleveren.

‘Potlood’ was het eerste Nederlandse 
woord dat Tiong Ang leerde. Op het 
vliegtuig van Indonesië naar Neder-
land kreeg hij een potlood om mee te 
tekenen. Eenmaal in Nederland sprak 
hij de eerste tijd niet, en als iemand hem naar zijn naam vroeg, antwoordde 
hij: Potlood. Deze anekdote is de bron voor zijn installatie. Hierin onderzoekt 
de kunstenaar de mythevorming rondom deze jeugdervaring en levert hij op 
ironische wijze commentaar op zowel het kunstdiscours omtrent migratie en 
identiteit als op het Aziatische etiket dat aan hem kleeft. Als hij wordt gezien 
als een Nederlandse kunstenaar met Aziatische wortels, dan krijgt het publiek 
ook een werk te zien dat zich daarin naadloos voegt en dat zich perfect laat 
verklaren aan de hand van termen als transitie, migratie en assimilatie.

GlObAlIseRING
Met zijn nieuwe werk over dit teken- en schrijfattribuut refereert hij door mid-
del van vier talen aan het koloniale verleden van Nederland en Indonesië. In 
het simpele woord potlood en in de wijze waarop de kunstenaar dit verwerkt, 
worden de gevolgen van een koloniaal en postkoloniaal tijdperk manifest. Het 
naar het Nederlandse ‘Potlood’ verwijzende ‘potlot’ wordt nog steeds gebruikt 
op Java. Daarnaast kent het Indonesisch ‘pensil’, van het Engelse ‘pencil’. In 
het Indonesië van nu worden alle vier de woorden afwisselend gebruikt door 
verschillende generaties; de geluidsband bij de film bestaat uit vertalingen in 
deze vier talen. 

De kunstenaar spreekt zich met dit werk ook uit over globalisering. Hij verwijst 
naar het beroemde essay I, Pencil uit 1958, waarin de econoom Leonard E. Read 
aan de hand van het fabricageproces van een potlood uiteenzet wat globalisa-
tie in de praktijk betekent. Het hout voor het potlood is afkomstig van ceder 
uit noordelijk Californië en in Oregon. De houtblokken worden bewerkt in een 
houtmolen in San Leandro, Californië. Het grafiet komt uit Ceylon (het huidige 
Sri Lanka) en wordt vervolgens gemengd met klei uit Mississippi. Het stukje 

ring is van messing en de gum is een rubberachtig product dat wordt gemaakt 
door koolzaadolie uit Indonesië te laten reageren met zwavelchloride. De op-
telsom van alle grondstoffen, industrieën, verschillende beroepen en alle aan-
verwante zaken die voor een potlood nodig zijn, illustreert de globalisering in 
een notendop.

2. ROY VIlleVOYe
De Nederlander Roy Villevoye (1960) heeft een totaal andere achtergrond dan 
Tiong Ang, maar in zijn kunst is een vergelijkbare thematiek, een parallel dis-
cours aanwijsbaar. Villevoye fotografeert, filmt (vaak in samenwerking met Jan 
Dietvorst) en hij maakt sculpturen. Hij raakte in Nederland halverwege de jaren 
tachtig bekend als schilder, wortelend in een schilderkundige traditie van Sol 
LeWitt, van wie hij jarenlang een assistent was. Om zijn kunstenaarschap te 
verdiepen trok hij naar afgelegen gebieden, ver weg van regels en wetten die 
de westerse kunstwereld bepalen. Zo wilde hij zijn identiteit als Europeaan en 

als kunstenaar toetsen.

Villevoye reisde onder meer naar In-
dia en vanaf 1992 regelmatig naar Pa-
poea, de westelijke helft van Nieuw-
Guinea. Dit gebied, het vroegere 
Nederlands Nieuw-Guinea, maakt 
sinds 1963 deel uit van Indonesië. 
Daar woont en werkt Villevoye nu al 
jarenlang voor langere periodes bij 
de Asmat, een Papoeastam.

Het nieuwe werk dat hij in de exposi-
tie ‘Beyond the Dutch’ toont, is een hyperrealistisch beeld – zowel in maatvoe-
ring als in verschijning. Het toont een Papoea die een kruis in zijn armen houdt. 
De man is gemaakt uit siliconenrubber en het kruis is van twee boomstam-
men. De Papoea, met kroeshaar, is gekleed in een hedendaags sportbroekje en 
hemd. Het is verleidelijk maar te simplistisch om het kruis te verklaren vanuit 
een christelijke, westerse symboliek en de Papoea te vereenzelvigen met die 
andere wereld. De meerderheid van de bevolking in Indonesië is weliswaar 
moslim, maar de meeste Papoea’s associëren zich juist met het christelijke 
geloof dat is meegebracht door de vorige overheerser, Nederland. Binnen hun 
magische en spirituele gedachtegoed ‘lenen’ de Papoea’s elementen uit die 
christelijke cultuur.

beeldVORmING
Vragen over de betekenis van deze situatie of dit specifieke beeld overstijgen 
eenduidige verklaringen. De gelaagdheid van het werk biedt juist verschillende 
mogelijkheden tot reflectie. Zo is de neiging groot een houten kruis met een 
westerse blik te interpreteren. Maar binnen de context waarin het werk tot 
stand is gekomen, ligt een andere betekenis voor de hand. De Asmat staan be-
kend als hoogstaande houtsnijders. Asmat ‘denken’ in hout, het werken met 
hout is een alledaagse bezigheid. Of het nu een prauw betreft, een voorouder-
beeld of onderdelen voor een mannenhuis. Het werken met hout maakt zowel 
onderdeel uit van het dagelijks leven als van het spirituele.

Daarnaast wijst betekenisgeving in de richting van culturele erfenissen van 
zowel de kunstenaar Villevoye als van de Papoea’s. De kunstenaar beweegt 
zich in de hedendaagse westerse kunstwereld en onderzoekt wat hij daaraan 
kan toevoegen met zijn oeuvre, dat ontstaat in een afgelegen gebied in wis-
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selwerking met de cultuur daar. In de Asmat-cultuur is het gebruikelijk om 
voorouders in herinnering te houden met houten beelden. Zij verblijven als 
doden evenzeer in het hedendaagse als in de wereld van de geesten. Van een 
levende Asmat kan daarom geen beeltenis worden gemaakt. Nu krijgt het 
publiek een hyperrealistische kopie te zien van een nog levende Asmat – de 
persoon die is afgebeeld is zelfs een goede vriend van de kunstenaar. Gaat 
Villevoye nu in tegen de gewoontes en gebruiken? En waarom zou de Papoea 
zich zo laten vereeuwigen in een sculptuur? Als twee personen zich zo tot 
elkaar kunnen verhouden, eigenlijk tegen alle conventies in, wat houdt dit 
vervolgens in? 

3. HAdAssAH emmeRICH
De Indische Hadassah Emmerich (1974) maakt gebruik van clichébeelden en 
stereotypen in haar monumentale wandschilderingen en werken op papier. 
Florale motieven, fruit en personen met een exotisch tintje verwijzen (op iro-
nische?) wijze naar haar Aziatische 
achtergrond. In het duiden van haar 
kunst is het aanlokkelijk om op de 
achtergrond van Emmerich te wijzen. 
Natuurlijk is zij opgegroeid met ken-
nis over de cultuur van het voormalig 
Nederlands-Indië en bovendien laat 
zij er ook geen twijfel over bestaan 
dat zij deze erfenis een rol geeft in 
haar kunst. Naar mijn mening refe-
reerde zij in haar beginperiode heel 
duidelijk aan haar Indische wortels, 
terwijl zij later juist die meervoudige 
culturele identiteit trachtte te bena-
deren. 

ORIëNTAlIsme
Het exotische aspect in haar wand-
schilderingen komt tegelijkertijd 
voort uit een fascinatie voor het ‘oriëntalisme’, de romantiserende, westerse 
koloniale opvatting van het Oosten. Hiermee kwam ze tijdens haar vervolg-
opleiding aan het Londense Goldsmiths’ College in aanraking. Vanuit die in-
teresse begon ze zich te richten op het vermengen van ongelijksoortige ele-
menten. Ze zocht bronnen en beelden die binnen dat thema pasten en voegde 
binnen haar kleurkeuze de illusie van exotisch sentiment toe. Ze bleef dicht 
bij haar persoonlijke geschiedenis en dubbele culturele identiteit door Oost 
en West samen te brengen binnen haar wandschilderingen, maar wilde ook 
haar persoonlijke geschiedenis overstijgen. Gaandeweg is zij haar onderwerps-
keuze breder gaan zien en raakte zij geboeid door ‘andere’ culturen, vooral 
ingegeven door het verlangen om naar zo’n ‘andere’ cultuur te reizen in de 
hoop daar het geluk te vinden. Ik vermoed dat ook mijn eigen (voor)ouders 
naar voormalig Nederlands-Indië reisden om daar een nieuw leven, een nieuw 
geluk te vinden. 

In haar latere werk maakt Hadassah Emmerich nog wel gebruik van ‘betekenis-
dragers’, zoals het afbeelden van de voeten van een wajangpop. Niet om een 
uitspraak te doen over haar Indische verleden, maar om vreemde symbolen uit 
andere culturen te representeren. Ze omschrijft dit zelf als ‘een reflectieve, sur-
realistische benadering’. Ze wil een beeldende dialoog tot stand brengen met 
verrassende wendingen. Ze tracht clichébeelden te ontkrachten door ze van 

hun oorspronkelijke betekenis te ontdoen. Ze stelt vragen over de betekenis 
van symboliek en identiteit.

sAlONOPsTellING
Voor de tentoonstelling ‘Be(coming) Dutch’ in het Van Abbemuseum maakte 
Emmerich een installatie met werken uit de collectie van dit museum. Hier-
bij vroeg zij zich af wat originaliteit en authenticiteit betekenen. Ze wilde dat 
thema naderen, zonder dat het kunstwerk zou degraderen tot illustratie bij 
een geschiedenis, bij een actueel verhaal over migratie, identiteit en globalise-
ring. Ze omschrijft deze manier van werken zelf als het ‘bij elkaar brengen van 
verschillende geesten in dezelfde ruimte’. Het nieuwe werk voor het Centraal 
Museum is gemaakt op basis van hetzelfde uitgangspunt: ze gaat op zoek naar 
authenticiteit in relatie tot identiteit. Hierbij maakt ze gebruik van de opstel-
ling als in een klassieke Salon, waarbij kunstwerken onder, boven en naast 
elkaar worden getoond. Ze wil opnieuw een dialoog tot stand brengen tussen 

ongelijksoortige onderdelen, waarbij 
ze clichébeelden en vooronderstellin-
gen op beeldende wijze onderzoekt. 
Haar bekende wandschilderingen 
figureren hierbij als achtergrond, let-
terlijk. Binnen deze installatie komen 
stereotype beeldelementen voor die 
binnen een geheel nieuwe context 
wellicht zelfs een nieuwe betekenis, 
een nieuwe identiteit krijgen. 
Emmerichs kunst is ingegeven door 
het denken over het pendelen tussen 
verschillende culturen. Zij stelt daar-
bij vooral de vraag wat identiteit nu 
precies is. Krijgt identiteit vorm en 
kleur door de interactie tussen on-
gelijksoortige elementen? Levert dat 
een eeuwig durende strijd op of juist 
een vruchtbare kruisbestuiving? Wat 

mij betreft is het antwoord op al deze vragen: een mix. Identiteit is een mix van 
ongelijksoortige delen die kunnen leiden tot een inwendige strijd, maar ook 
tot dubbele bagage of een vruchtbare kruisbestuiving. 

4. FIONA TAN eN jAsPeR de beIjeR
Zowel de in Indonesië geboren Fiona Tan (1966) als de Nederlander Jasper de 
Beijer (1973) tonen bestaand werk in ‘Beyond the Dutch’. Smoke Screen van  
Fiona Tan is een film uit 1997. Het toont een filmfragment van drie jonge Azia-
tische kinderen die aan het roken zijn. In het essay dat de kunstenares schreef 
over deze film is te lezen dat zij een zekere verwantschap voelde met deze kin-
deren. Tan deed destijds onderzoek voor een documentaire over haar familie 
en haar culturele identiteit. Daartoe bezocht zij ook het eiland Bali, waar dit 
filmfragment is opgenomen.

Deze verwantschap is voor mij herkenbaar. Met ‘westerse’ ogen bekeken, ben 
je volledig ontdaan als je kinderen op die leeftijd ziet roken. Maar wie is op-
gegroeid met de erfenis van het voormalig Nederlands-Indië, weet dat in de 
interneringskampen vaak werd gerookt om de honger te stillen. De kinderen 
van toen bleven vaak hun leven lang verslaafd. Die wetenschap kleurt mijn 
interpretatie van de beelden in Smoke Screen, ook al gaat het om hele andere 
kinderen in hele andere omstandigheden. 
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NedeRlANds GebleVeN
Ook de fotoserie Buitenpost (2005) van Jasper de Beijer toont een blik op het 
gedeelde verleden, en dan vooral op de rol van de kolonisator. In Buitenpost is 
vrijwel alles gemanipuleerd en geassembleerd. Met zijn foto’s neemt de kun-
stenaar het gedrag van de Nederlander in voormalig Nederlands-Indië onder 
de loep. De Beijer wilde het koloniale verleden laten herleven. Hij heeft land-
schappen en plantages met een computerprogramma gecreëerd, en heeft de 
residenties en landgoederen in zijn atelier compleet op schaal nagebouwd. Hij 
assembleerde alle onderdelen en maakte daarna foto’s, nauwgezet samenge-
steld tot historisch lijkende taferelen. Zo componeerde hij een ‘reality fiction’, 
gebaseerd op historisch materiaal zoals oude foto’s, encyclopedieën en infor-
matie van internet. Hij suggereert met deze foto’s een objectiviteit die er niet 
is. De sfeer in het werk roept associaties op met snapshots, met willekeurige 
fotografie, die wel degelijk een serieus onderwerp voor het voetlicht brengt.

In de kunst van De Beijer draait het 
niet om een politiek statement, ook 
al zou je dat er wel in kunnen zien. 
De Beijer is ook geen chroniqueur; 
wel geeft hij een vrije interpretatie 
van historisch beeldmateriaal, waar 
hij enerzijds vasthoudt aan de ge-
schiedkundige feitelijkheden en deze 
anderzijds voorziet van een persoon-
lijke interpretatie. Met dit werk stelt 
de kunstenaar zowel de koloniale 
problematiek aan de orde als heden-
daagse integratievraagstukken. Voor 
De Beijer vormden de houding en het 
gedrag van mensen die in de kolonia-
le tijd naar het buitenland vertrekken 
om daar een nieuw bestaan op te bouwen, het uitgangspunt voor deze serie 
foto’s. De personen die in het werk voorkomen zijn in hun gedrag heel Ne-
derlands gebleven, ze hebben zich niet aangepast aan die nieuwe omgeving. 
In Buitenpost is te zien dat de Hollanders hun landgoederen omheinen, om 
vreemdelingen duidelijk te maken waar de grens ligt tussen ‘ik’ en ‘de ander’. 
Ze houden afstand tot de oorspronkelijke bewoners. 

5. CUlTURele AmbIVAleNTIe
In dit artikel heb ik getracht uiteen te zetten hoe de kunst van Tiong Ang, 
Jasper de Beijer, Hadassah Emmerich, Fiona Tan en Roy Villevoye kan worden 
gezien en ervaren vanuit mijn eigen culturele achtergrond, en dus vanuit een 
positie van culturele ambivalentie. Je kunt zo’n dubbele blik niet zomaar uit-
schakelen. Die is er. Zo aanwezig, dat ik in de kunst van Piet Ouborg die ik 
aan het begin van dit artikel noemde, als vanzelfsprekend die twee werelden 
verenigd zag.

Wat betreft die zoektocht naar identiteit, zie ik in de kunstwerken die deel 
uitmaken van ‘Beyond the Dutch’ natuurlijk een algemene onderlaag die ver-
wijst naar hedendaagse vraagstukken ten aanzien van migratie, assimilatie, 
globalisatie, koloniaal versus postkoloniaal, macht en onmacht. Maar daar-
naast zijn ze voor mij ook gevoelsmatig herkenbaar en voeren deze werken me 
op subtiele, confronterende en soms zelfs pijnlijke wijze terug naar mijn eigen 
familiegeschiedenis.

Zoals bij de film van Fiona Tan, waarbij de naweeën van het beeld direct betrek-
king lijken te hebben op mijn familiegeschiedenis, zodat de beleving en inter-
pretatie van het werk uiterst persoonlijk worden: de rokende kinderen zouden 
zo kunnen voorkomen in mijn familiealbum. Ook de kunst van Hadassah Em-
merich is voor mij confronterend. In haar zoektocht naar het wezen van identi-
teit vond ik herkenning. Ik kan dezelfde vragen stellen over het wezen ervan.

Een dergelijke onderzoekende benadering kenmerkte ook mijn beleving en inter-
pretatie van het werk van Roy Villevoye. Vanuit de ongemakkelijke dialectiek die 
hij doelbewust opzoekt, ontstaan in een grilllige omgeving individuele relaties, 
vriendschappen en kunstwerken. Ik zie allerlei aanknopingspunten: de drang 
om jezelf constant te ijken in een omgeving die maar deels als ‘thuis’ voelt, het 
zoeken naar de vraag wat jou maakt tot wie je bent. Het lijkt, net als in het werk 
van Hadassah Emmerich, op het zoeken naar balans tussen ongelijksoortige ele-

menten in een continu vraagproces. 

Tiong Ang zet met zijn installatie cou-
leur locale tegenover mondiale eco-
nomie en globalisering, en plaatst op 
die manier vraagtekens bij het begrip 
van culturele identiteit: is werkelijk 
cultureel engagement mogelijk voor 
iemand met een divers samenge-
stelde achtergrond? Ang bevraagt het 
huidige kunstdiscours waarin begrip-
pen als migratie, assimilatie en in-
terculturele relaties rondcirkelen. Hij 
bevraagt ook de impuls om ‘multicul-
turele kunstenaars’ te labelen in vaste 
kaders, en doet dat met ruimte voor 
het absurde, de ironie en de humor. 

Niettemin geeft hij een scherpe visie op de erfenis van het Nederlandse en Indo-
nesische verleden. Een verleden dat in vier simpele woorden – ‘potlood’, ‘potlot’, 
‘pensil’ en ‘pencil’ – zijn weerslag vindt. 

De fotoserie van Jasper de Beijer maakt mij duidelijk dat ‘ik’ en de ‘ander’ be-
horen tot twee totaal verschillende werelden die zich niet laten verenigen; er 
wordt niet over de schutting gekeken. Maar wanneer je voortkomt uit twee of 
meer culturen, dan is er onvermijdelijk sprake van een ‘ik’ en de ‘ander’ die in 
jouw wezen om voorrang strijden. Zou er dan altijd sprake blijven van culturele 
ambivalentie?

Dit essay is een bewerking van een hoofdstuk dat wordt gepubliceerd in het boek Beyond the 

Dutch dat verschijnt bij de gelijknamige tentoonstelling in het Centraal Museum Utrecht. 
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Identiteit is een mix van 
ongelijksoortige delen die 

kunnen leiden tot een 
inwendige strijd, maar ook tot 

dubbele bagage of een 
vruchtbare kruisbestuiving.

Kunst in Den Haag

Galerie Maurits van de Laar
Robine Clignett, werk op papier, t/m 11 okt

Elmar Trenkwalder - sculpturen, werk op papier, 18 okt t/m 15 nov

Herderstraat 6 * 2512 CV  Den Haag * 070-3640151 * info@mauritsvandelaar.nl * www.mauritsvandelaar.nl * open: wo t/m za 12-18 uur * laatste zondag van de maand 13-17 uur

Looproute vanaf 
Station Den Haag HS

Groenewegje 136 * 2515 LR Den Haag * 070.3925359 * info@galeriewest.nl * www.galeriewest.nl * open: wo t/m za 12-18 uur en op afspraak

Galerie Nouvelles Images
JERRY KEIZER - nieuwe schilderijen, EDUARD WIND - nieuwe beelden, bovenzaal: LUCASSEN - collages, t/m 30 sep

Sagenumwoben: GIJS ASSMANN - nieuwe werken op papier en beelden, UWE POTH - schilderijen en werken op papier,
bovenzaal: Joost van den Toorn - beelden, 3 okt t/m 4 nov

Westeinde 22 * 2512 HD  Den Haag * 070-3461998 * info@nouvellesimages.nl * www.nouvellesimages.nl * open: di t/m za 11-17 uur 

Galerie Ramakers
Niko de Wit - recente sculpturen en presentatie monografie, Geert Baas - recente schilderijen, t/m 4 okt

Klaus Baumgartner, recente foto’s, objecten en presentatie nieuwe catalogus,
Tjibbe Hooghiemstra, tekeningen, 11 okt t/m 8 nov

Toussaintkade 51 * 2513 CL  Den Haag * 070-3634308 * catalijn@galerieramakers.nl * www.galerieramakers.nl * open: wo t/m za 11-17 uur zo 13-17 uur

heden
Echo: Jeroen Glas en Henrik Kroner, t/m 17 okt

Denneweg 14a * 2514 CG  Den Haag * 070-3465337 * info@heden.nl * www.heden.nl * open: wo t/m za en eerste zondag vd maand 12-17 uur

Hogewal 1-9 * 2514 HA Den Haag * 070-3658985 * info@stroom.nl * www.stroom.nl * open: wo t/m zo 12-17 uur

Stroom Den Haag
'Soft City: Azra Aksamija, Pushwagner, Dubravka Sekulic',

tevens presentaties van Krijn Christiaansen en Ingrid Mol; Ralf Pasel, Immanuel Sirron-Kakpor en Remy Janssen; 
Peter Zuiderwijk, Onno Dirker, Ergun Erkocu, 13 sep t/m 8 nov 

Anna Paulownastraat 70 A/B  * 2518 BH Den Haag  * 070-3609428 * livingstone_gallery@yahoo.com  * www.livingstonegallery.nl  * open: wo t/m za 12-17 uur  * laatste zondag vd maand 12-17 uur

Livingstone Gallery
James Brown, 'Communication with the Unknown' - schilderijen, werk op papier, beelden;
Daniele Galliano, 'Venice' - schilderijen, werk op papier, t/m 31 okt

 

Galerie West
Jasper Niens (NL) - nieuwe installatie, Constant Dullaart (NL) - nieuw werk, t/m 10 okt

Vincent Gavinet (FR) - 25% de melancolie, sculpturen, 17 okt t/m 14 nov
Arti09 Den Haag (stand 01), 7 t/m 11 okt

GEMAK | Vrije Academie 
Entering Europe, t/m 27 sep
DDR: Ostalgie en Paranoia, 17 okt t/m 3 jan 

Paviljoensgracht 20-24 * 2512 BP  Den Haag * 070-3638968 * info@vrijeacademie.org * www.vrijeacademie.org * open: elke dag van 12 t/m 18 uur

1-1_ZW_DenHaagGaleries_9.pdf   08-09-2009   11:47:11


