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Beyond the Dutch in het Centraal Museum Utrecht 

Kunst als koloniale 
spokenbezweerder 
Samen met kunstenares Wendelien van Oldenborgh bezocht Lizzy van Leeuwen 
de expositie Beyond the Dutch, over de wisselwerking tussen Nederlandse en 
Indonesische kunst. Na afioop waren beiden in verwarring. 'Er is expliciet gekozen 
voor een eurocentrisch kunstconcept .' DOOR UZZVVAN LEEUWEN 

EEN OdNGAGEERDE TENTOONSTELLING van 
Nederlandse en Indonesische kunst anna 2009: 
is er een betere graadmeter denkbaar voor de 
stand van zaken in bet dekolonisatieproces? 
Beyond the Dutch toont de \visselwerking tus
sen de Nederlandse en lndollesische kunst van 
1900 tot heden. Cp.rator Meta Knol, nu direc
teUT van MuseuniJ)e Lakenhal in Leiden, \'er
werkte in de expositie tevt;lns de manier waarop 
artistieke onhvikkeliI;lgdi zijn be"invloed door 
veranderende politieke omstandigheden. Aan 
de basis van de tentoonstelling ligt de klas
sieker Orientalism (1978) van Edward Said, 
waarin Said de westerse blik op het Costen oot
leedt als cen ideologisch discours: pas door het 
creCren van het beeld yan de onbeschaafde en 
achterlijke Orientaal. 'de Ander~ kon de wester
ling zichzelfzien als verl icht en beschaafd en de 
westerse eultuur als moreel superieur. Dit dis
cours hood een rechtvaardiging van het kolo
nialisme als bescha ... i ngsmissie, waaraan de 
beeldende kunst graag meewerkte. 'De Ander' 
werd neergezet als sensueel en indolent - of als 
primitief en dierlijk. 

Beyond tM Dutch vertoont wcrk uit het 
koloniale tijdperk, de periode van revolutie en 
dekolonisatie en het hedendaagse tijdvak. Eerst 
wordt de Indonesische ontwikkeling getoond. 
vcr\'olgens, via een 'kruIDiak', de Nederlandse 
kunst, maar dan teruggaand in de tijd. Aan het 
einde gekomen kan de bezoeker de tijdreis in 
omgekeerde volgorde afleggen. Volgens Knol is 
de expositic gemotiveerd door de behocfte om 
mensen op het andere been te retten en beter te 
laten kijken naar Indonesische kunst. Daarmee 
neemt de expositie stelling in de langdurige en 
problematische nasleep van de Nederlandse 
dekolonisatie. 

Kunstenares Wendelien van Oldenborgh 
becommentarieert in haar intemationaal 
erkende werk de zichtbare en onzichtbare 
verbanden tussen historische vertogen en de 
hedendaagsc werkelijkheid. Op een bijzon
dere manier: door de inzet van genodigden en 
publiek en met gebruikmaking van historische 
teksten en plekken komen gefilmde performan
ces tot stand die zowel spannend en esthetisch 
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als vervreemdend zijn. Hun veelheid aan hete
kenislagen zet aan tot nadenken. Bijvoorbeeld 
in haar indringende \'ideowerk InstructiOTl, de 
Nederlandse inzending \'oor de Biennale van 
IstanbuJ afgelopen herfst. Nederlandse militai
ren in opleiding leren authentieke teksten voor 
die samenhangen met de Indische politionele 
acties: brieven, h'-interviews en dagboekfrag
menten. Ouk worden deze teksten, die ingaan 
op het verzwijgen van gebeurtenissen en de 
morele roJ van het individu, bediscussieerd. In 
een eerder videowerk, No False Echoes (2008), 
leest de rapper van Mnrokkaanse afkomst Salah 
Edin een omstrcden tekst voor uit 1913 van de 
Indonesische nationalist Soewardi SoeIja-

'Het prikkelde me omdat 
zelfs hier weer de tempo
doeloe-refiex opspeelt' 

ningrat, getiteld Ais ik ems Nederlander was. 
Het resultaat is geladen en enigszins opruiend. 

Met Van Oldenborgh, die was uitgenodigd 
om aan de expositie deel te nemen maar claar 
onder meer uit tijdgebrek van afZag, bezoc:ht 
ik Beyond tM Dutch. Oak zij was ge'intrigeerd 
door 'orienta1ism' als uitgangspunt. Over een 
ding werden we het direct eens: het aanbod was 
even overweldigend als verwarrend. Over ande
re indrukken volgde naderhand een gesproken 
en geschreven uir.visseling. Ben tussenstand. 

LIZZY VAN LEEUWEN: 'Een sensatie om zoveel 
interessant en uiteenlopend werk bij elkaar te 
nen. zoals van Isaac Israels, Hadassah Emme
rich en mijn oude (avoriet Basuki Abdullah. 
Maar wat me ging hinderen in de opret was de 
suggestie van grote breuken en tegenstellingen, 
maar ook continu'iteiten, in plaats en tijd, waar 
die nooit bestonden. Oat resulteert in anachro
nismen : Indanesie wordt in de negentiende 
eeuw geplaatst en Nederlands-Indie lijkt niet te 
hebhen bestaan. Het kosmopolitische Neder
lands-Indie orienteerde zich op culturec1-

artistiek gebied up Europa, niet op Nederland, 
dat rie ik niet terug. En ik mis een belangrijke 
continulteit, namelijk dat Nederlands-Indie 
een rigide k1assenmaatschappij kende en dat 
dat zo is gebleven, in cen Indonesische VOnD. 

De koloniale periode was vol overlappingen, 
ambivalenties en hybride vervlechtingen, voor
al wat betreft de bevolkingsgroepen. Om met 
terugwerkende kracht daarin "de Indonesische 
kunstenaar" te vinden vergt een bijna cssenti
alistische denkwijze: Molukkers weI of niet? 
Etnische Chinezen, Indo's weI ofni et? Wat kre
gen we in Beyond daardoorniet te rien?' 

Wendelien van OldenOOrgh: 'Het \1:crk van 
Agung Kurniawan yond ik in d it opzicht raak, 
want hij spcclt ironisch met het idee van natio
naa1 verraad. Het was me echter vanaf het 
~midden~ yan de tentoonstclling steeds minder 
duidelijk wat de intentie ervan is. Als dit een 
ovenichtstentoonsteiling is, vanuit een tradi
tioneel, westers kunsthistorisch perspectief, 
zander oog voor sociaa1-politieke omstandig
heden, dan vind ik de muurteksten te sugges
tier en sociaal interpreterend. Maar als &yond 
the Dutch cen tentoonstelling is die cen poli
tiek-kunsthistorische stellingname inneemt, 
dan \'olg ik bet argument niet. Want wat wordt 
bedoeld met beinvloeding en wisselwerking? 
Is het tv..-eede deel van de tentoonstelling cen 
overzicht van wat er in Nederland geprodu
ceerd werd en wordt, waarbij "invloed~ bestaat 
van een cultuur uit de koloniale gebieden? Of 
zijn bet voorbcelden van niet-tropiscbe koloni
alen, die de kunst daar be'invloedden? Wat de 
hedendaagse Nederlandse kunstenaars doen in 
deze constellatic is niet duidelijk. In een muUI
tekst wordt terecht bewcerd dat cen op de tien 
Nederlanders cen band heeft met Indonesia 
Daarop voigt de tekst dat Nederlandse kunste
naars, in tegenstelling tot de Indonesiers, hon 
band met Indonesie onderweken: bun kunst 
zou ontstaan vanuit een zoektocht naar her
kams!. Moeten we ditals bezoeker veroordelen? 
Want waar de hedendaagse Indonesische kun
stenaars kritische blikken \-verpen op hun maat
schappij, hun geschiedschrijving en de invloed 
van vergane strncturen - b ijvoorbeeld die \'aD 
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het onderwijs - op het huidige leven, sman de 
Nederlanders er Dalef en wezenloos bij. 

Over de kunst uit het geografischc gebied 
dat nu Indonesie beet: het is duidelijk dat er 
tijdenlang cen Nederlandse culturele dominan
tie was. Totdat een revolutionaire bewegirJg clat 
beeindigde. De muurtekst over de hedendaagse 
Jndonesische kunst suggereertdatje nog steeds 
invloed van de Nederlandse cultuur ZOU kun
nen verwachten. Maar als je de historische ont
wikkeling riet is dat toch veITe van logisch? Oat 
verbaasde me wcI: 

LvL: Wat ffiij verbaasdc was de stelligheid 
over het einde van de Nederlandse invloed. IGjk 
naar de onbeduidende pick in de tentoonstel
ling voor eemeti Art House. Cemeti, inmiddels 
een instituut in de Indonesische kunstwereld, is 
mim twintigjaarterug opgericht door de Ncder
landse Mella Jaarsma en baar partner Nindityo 
Adipurnomo. In de jaren negentig werd hun 
galcric een toevluchtsoord voor subvcrsieve, 
politick gcinspireerde kunstenaars. Cemeti's 
geschiedenis reflecteert de culturele en poli
tieke repressie uit Soeharto's tijd en het verzet 
daartegen van Jaarsma en Nindityo. Daarvan 
zien we niets tcrug. Aan de "Nederlandse- kant 
rien we weI een uitgebreide documentatie over 
de tekenopleiding in Bandoeng. Cemeti werd en 
wordt financieel ondersteund door Nederland
se instellingen zoals Hivos en het Prins Claus 
Fonds. Ook het Erasmushuis, het Nederlands 
cultureel instituut in Jakarta, steunde hen en 
exposeerde bijvoorbeeld voorjaar 199B, tijdens 
de val van Soeharto, hun controversii:He werk. 
Dat de Indonesische kunstwereld "beyond the 
Dutch"is lijkt mij op institutioneel niveau aan
veehtbaar. Maar missehien moet je de titel van 
de tentoonstelling niet loien als bewering maar 
als vraag, zoals curator Knol suggereerde.' 

WENDELIEN VAN OlDENBORGH: 'Hel Indone
sische deel gafme nog weI een gevoel van rieh
ting. Vanafhet midden bleef ik echt in het duis
ter. In het Nederlandse deel kom ik geen positi
onering tegen. Is dit kunst die zich afzet tegen 
de hegemonie of gaat het hier om be\'estigende 
voorbeelden? Er is van aJles wat, het .... "rdt niet 
helder,er komtgeen betekenis. Uitditvagecon
ceptontstond mijn twijfel of mijn werk weI paste 
bij Beyond the Dutch. Ik onderzoek of er alter
natieven zijn voor de manier waarop in Europa 
machts\'Crhoudingen worden uitgespeeld en 
instandgehouden. Het koloniale verleden speelt 
cen vanzelfsprekende roJ daarin. 

De programmering eromheen maakt duide
lijk dat deze tentoonstelling wcer de zovee1ste 
mogelijkheid wordt voor Nederlanders om te 
verzinken in een "herinneringscultuur~ en niet 
om tot nieuwe inzichten te komen over onze 
relatie tot de ons omringende wereld. Ik pleit 
voor een onderzoek naar de huidige misere in 
de algemene blik 01' ons koloniale verleden, die 
cen directe voeding is voor de misere in de soci
ale verhoudingen en nationaie politiek van \lUn· 
daag. Maar daarvoor moeten we \~'CI inzicht en 

begrip opbou\"'Cn rond historische verknopin
gen en de polit ieke ,,'Crhoudingen daaromheen. 
Als je zoiets vanuit k'llnstbeschouwcnd perspec
tief doet, kom je uit bij cen onderzoek naar de 
manier waarop kunst met deze historisch-poli
tieke verknopingen verbonden was en is. In dit 
opzicht schiet Beyond the Dutch te kort.' 

LvL: 'De tentoonstelling vonnt zelf 06k w'n 
verknoping. Het orientalistische vertrekpunt 
van Beyond is daarom opmerkelijk: namelijk 
de openingstekst dat er v60r de komst van Hol
landers, ~van origine- geen beeldende kunst
ontwikkeling hestand in ~de Indonesische cul
tuur". Dat het Costen passief en onveranderlijk 
is en waeht op bevruchting door het Westen is 
een bekend stereotype, bekritiseerd door Said. 
De nationalistische geschiedschrijver Mochtar 
Lubis situeerde de kunstontwikkeling op de 

Krisna Murti. Wayang Machine. 2001·2002. Video 

optwee projectleschermen. 15 m inuTes 

Indonesische eilanden \'oor de Europese kolo
nisatie; hij bestreed het vooringenomen bceld 
van een "stilstaande, niet-creatieve geest~. Ook 
bet "Nooerlands- versus '1ndonesisch" in het 
tentoonstellingsconcept is cen oriiintalistische 
stellingname. Wat we zien van '1ndonesisch
komt daarbij vrijwel allemaal van Java: daar zat 
de koloniale en rit nu de nationale elite. 

Er is expliciet gekozen voor een euro
centrisch kunstconcept. Daardoor vah de Indo
nesische kunst WaM westerse verzamelaars en 
kunsthandelaren geen interesse in hebben, 
zoals religieuze kunst of Tourist Art, buiten 
beschouv.ing. Knol vindt het l,:walijk dat Euro
pese musea het werk van morlerne lndoncsi
sche kunstenaars als etnografica beschouwen, 

maar haar conceptuele keuze houdt deze wes
terse categorieen in stand. Is deze flirt met het 
orientalisme het resultaat van doorgeschoten 
historisch-politieke correctheid?' 

WVO: 'Dat hangt af van wat voor soort ten
toonstelling nagestreefd is. Is heteen overzichts
tentoonstelling? Ofis heteen argument? Er had 
bijvoorbeeld cen lijn getrokken k-unnen worden 
van de decomtie-.'C koloniale "Mooi Indie~

kunst naar Tourist Art. Bij een overzicht is het 
belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt \Vat er 
in kaart wordt gebracht. Het idee van "wrge
lijking van wederzijdse invloed~ heeft funda
mentele problemen als je t\'iee locaties neemt 
die zo verknoopt ,"varen in een geschiedenis van 
onderdrukking. Je kunt onmogelijk beweren 
dat er een op een heen en ,"veer gekeken kan 
worden tussen Nederland, een natie met een 
lange geschiedenis, en Indonesie, dat rich pas 
vormde als natie in de twintigste eeuw. Het 
gebied dat Holland domineerde was natuurlijk 
nooit "lndonesie", dat is op rich ai een valse stel
ling. Maar zelfs nadat "Indonesie~ ontstond, na 
een harde strijd voor zelfbestemming, is het de 
vraag hoe dit land een "'zelf" WOldt. Beter zau 
zijn om vanwt iedere \'crsie van hegemonie te 
,"'Crduidelijken waar Imnstenaars zich weten te 
positioneren. Dat zieje niet in deze tentoonstel
ling. Maar ik waaroeer dat deze materie aange
sneden is en discussie mogelijk wordt. Knnst
werken zijn samengebracht die niet vaak te loien 
rijn. Dat is waardevol.' 

LIZZY VA N LEEUWEN: 'Aan het eind van de ten
toonstelling wordt het publiek opgeroepen 
~herinneringen" te komen spuien op de "ver
telmiddag"? Het prikkelde me omdat zelfs bier 
weer de tempodoeloe-reflex opspeelt: de post
koloniale ervaring exclusief als "herinnering~. 

Het postkoloniale is standaard yerbonden met 
sentiment en anekdotiek, niet met verstande
lijke reflectie of politieke analyse. un op de 
t ien Nederlanders heeft cen ·Indische~ band, 
Surinamers en Antillianen rijn nag niet mee
geteld. De samenleving is dus doordrenk-t met 
ondervindingen van "bringing hiBtory hoTM~ 

Maar wat die andere negen met de postkoloni
ale conditie aanmoeten is nog steeds de vraag.' 

WVO: 'Helaas blijk-t wt dit soort keuzes het 
terugvallen in de "herinneringscultuur" waar ik 
het eerder over had. Dat die cultuur in Neder
land zo allesomvattend is, \vat het Nederlands
Indische verledcn betreft, \'erbaast me. Waar
om \vordt over dit verleden hier aIleen gepsy
ehologiseerd? Waarom ruet een reflectieve 
blik op grotere, politieke en historische lijnen 
waarbinnen gedrag bepaald wordt? Knol zegt 
dat een museum loijn publiek niet moet dicte
ren hoe loe dingen moet interpreteren, maar 
als publiek moetje het doen met wat j e te rien 
krijgt en hoe dat gebe\lrt, de context. Daar 
hoort hier dus ook cen "vertelmiddag" bij: • 

Beyond the Dutch, t;1n 10 januari in het 
Centraal Museum Utrecht 
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