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Het individu in Tí

Aankomst in Tí / Arrival at Tí

Tijs Goldschmidt
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Op een aarden wal langs de oever van de rivier de
Unír staan de bewoners van Tí te kijken naar de
lang verwachte bezoekers. Drie Papoea’s uit een
vergelegen dorp in gezelschap van hun alibi om
hier te verschijnen; twee blanken die ze op hun reis
per gemotoriseerde prauw vergezellen. Het halve
dorp is uitgelopen om dit mee te maken. Een lint
van tientallen mensen, van baby tot bejaarde. De
overgrote meerderheid is jong, ruim onder de dertig jaar. Ouder dan vijfenzestig is waarschijnlijk
niemand.
In Tí ontbreken stenen gebouwen en is geen
enkele verharde weg. De huizen zijn traditioneel,
van hout met een wandbekleding van palmblad,
zelf gemaakt. Auto’s, motorfietsen, brommers en
fietsen zoek je hier tevergeefs. Nog altijd gaat alle
transport over de rivier, zoals het duizenden jaren
moet zijn gegaan, al komen bezoekers tegenwoordig niet langer uitsluitend met houten prauwen.
In de verre omtrek is geen arts te vinden. De
mensen zijn, zodra ze ziek worden, geheel op hun
eigen herstelvermogen aangewezen. Wie koste wat
kost medische verzorging wil, zal zich ver buiten
het eigen bekende terrein moeten wagen, want de
dichtstbijzijnde arts zit aan de kust in de hoofdplaats Agats, vele honderden kilometers verderop.
Dat razendsnel uitdijende stadje, waar voornamelijk Indonesiërs het voor het zeggen hebben,
kennen de meeste Papoea’s van Tí alleen uit de verhalen. Ze zijn er nooit geweest en velen van hen
zullen er vermoedelijk hun leven lang niet komen.
Aan de rand van het dorp heeft een creatieve
geest die hevig naar contact met de buitenwereld
verlangde – wie weet staat hij in deze contreien
voor velen – een zendmast van bamboe gemaakt.
Lianen doen dienst bij wijze van elektrische verbinding. Naar eigen zeggen heeft hij bijna dagelijks
radiocontact met Wamena in de Baliemvallei. Zo’n
imaginaire verbinding werkt veel beter dan een
echte. Boodschappen komen sneller door, worden
zelden verkeerd begrepen en bovendien is er nooit
storing. De bewoners van Tí leven in een isolement

dat tegenwoordig nog maar op weinig plaatsen
voorkomt.
Vanaf de Casuarinenkust het Asmatgebied
doorkruisend, kun je haast niet verder komen dan
Tí waar het regenwoud dun en laag is geworden en
in de verte de bergen zichtbaar zijn. Het sneeuwgebergte waar een eeuw geleden de expeditie van mr.
Lorentz heen reisde.
Een stel Nederlandse onderzoekers trok hier
toen langs met honderdvijftig Dayakse dragers en
helpers. Moedige en bekwame kerels die zich ver
van huis en familie waagden om iets bijzonders
mee te maken. Het gezelschap verbleef er in zelf opgetrokken bivaks die Nederlandse namen kregen:
Alkmaarbivak, Matigheidsbivak en het Van Weelskamp dat hier vlakbij moet hebben gelegen. Een
van de expeditiegangers, Versteeg heeft er in zijn
dagboek een mooi kaartje van getekend. De onderzoekers verrichtten hier landmetingen met hun
theodoliet, bestudeerden sedimenten, verzamelden planten en dieren, maakten foto’s,en probeerden ondertussen een glimp op te vangen van de
lokale bewoners die zich nauwelijks vertoonden.
Vrijwel zeker hielden ze de vreemdelingen nauwlettend in de gaten terwijl die hun geweren en
pistolen schoonmaakten, chocolademelk dronken,
of een blik marine-soep opentrokken.
Tí is Asmatperiferie, het terrein van de
kalongs, de vliegende honden, waarvan de lucht
ineens bruinzwart kan zien, zodra ze, geschrokken
van het mechanisch geronk van een kettingzaag of
buitenboordmotor, opvliegen. Het zijn er vele duizenden die in troepen een zwervend bestaan leiden
dat wordt gedicteerd door het rijpen van vruchten.
Hoe arm het regenwoud daaraan ook is, er is voor
kalongs aanmerkelijk meer plaats dan voor de omstreeks honderdtwintig bewoners van Tí. Of zijn die
dieren soms lokale bewoners in een andere gedaante? Het zou me niet verbazen als zich, volgens
de bewoners van Tí, tussen de vliegende honden
die op hun kop aan een boomtak hangen enkele
van hun verwanten bevinden, na een geslaagde
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metamorfose. Ook op de houten schilden doemen
ze dikwijls op. Ze symboliseren gestorven verwanten. Gedaantewisselingen zijn hier nog altijd heel
gewoon, al zal dat waarschijnlijk veranderen zodra
de semi-nomadische manier van leven van de mensen, onder invloed van mondialisering, verdwijnt.
De eerste rumah sehat, ‘gezonde huizen,’ opgetrokken uit keurig gezaagde planken, compleet met
keukentje en quasi-hygiënische poepdoos, zijn
onder invloed van de Indonesische overheid ook in
Tí al gebouwd.
Westerse toeristen komen hier nauwelijks. Als
het er een of twee per jaar zijn, is het veel. Het is te
afgelegen en wat zou je er moeten zoeken? Ik heb
het nog niet geformuleerd of ik weet het weer. In de
blubber geplant staan twee houten paalbeelden.
Het zijn schematisch gesneden mensfiguren, moeizaam gemaakt, zonder geavanceerd gereedschap.
Vermoedelijk met bijl, casuarisbot en afgeplatte
spijkers. Er is geen beitel of mes aan te pas gekomen, nergens zwierige lijnen. Deze rauwe,
expressieve beelden horen bij elkaar, als twee lettergrepen in een woord, een tweeling. Ze deden
dienst in een herdenkingsfeest dat inmiddels is afgelopen. Klaar. Ze mogen vergaan, of moeten in elk
geval voorgoed uit de gemeenschap verdwijnen. In
dit geval gaan ze tegen betaling met de orang
belanda mee.
Niemand weet precies waar de inwoners van
Tï vandaan komen. Zijn ze van elders verdreven
door rivaliserende dorpen, zoals zo vaak moet zijn
gebeurd, of arriveerden ze hier uit eigen verkiezing? Hoe lang zitten ze al op deze plek? Er is
moeilijk achter te komen. Je zou hun mythen beter
moeten kennen om daarop enig zicht te krijgen.
Helaas zijn die, anders dan aan de Casuarinenkust
en in de noord-west Asmat, in Tí nooit opgetekend
door die enkele priester of antropoloog die het dorp
de afgelopen eeuw aandeed. En ook van de belendende dorpen Kobá en Yenisegú die met Tí
geallieerd zijn en er mogelijk ooit een groep mee
vormden, zijn nauwelijks of geen verhalen bekend.
Nog altijd vieren de bewoners van Tí, Kobá en
Yenisegú, in totaal enkele honderden mensen,
samen herdenkingsfeesten ter ere van de gestorvenen. Die feesten zijn van levensbelang voor alle
betrokkenen. Zo worden vijanden uit nabij gelegen
dorpen geïntimideerd, maar in één moeite door
worden ook de banden onderling aangehaald,
soms in de meest letterlijke zin. Want tijdens het

pesta ulat sagu, een sagowormenfeest, worden niet
alleen de pas gestorvenen, en de voorouders van
nog langer geleden herdacht, maar bestaat ook de
kans op het ontmoeten van een toekomstige huwelijkspartner. Als die uit een ander dorp komt, wordt
in een keer inteelt vermeden zonder dat er overigens iemand hoeft te zijn die dat beseft.
Opvallend in de Asmat is dat vestigingsmythen dikwijls de plaats innemen van scheppingsmythen. Verhaald wordt niet hoe de eerste bewoners van een bepaalde plek ontstonden, maar hoe
zij op die bepaalde plek ooit terecht kwamen. Zo
heel vreemd is dat trouwens niet voor mensen die
geen landbouw of veeteelt kennen, maar die net als
de vliegende honden volledig afhankelijk zijn van
wat het woud hen oplevert. De omgeving, vooral de
sagopalmen die essentieel zijn als voedsel en
bouwmateriaal, wordt als een strikt verboden terrein verdedigd tegen vijandige dorpen. Er wordt
ook regelmatig gepatrouilleerd om eventuele indringers te betrappen.
Het is misschien niet toevallig dat de Nederlanders honderdvijftg Dayakkers meenamen.
Volgens de Britse primatoloog Robin Dunbar is dat
ongeveer het maximum aantal mensen van wie je
de beknopte biografie enigszins zou kunnen onthouden zonder geavanceerde hulpmiddelen. Onze
‘steentijd breinen’ zouden cognitief niet zijn toegerust om van een groter aantal mensen te
onthouden wie je kunt vertrouwen en wie niet. Met
wie je in zee kan gaan, en om wie je beter met een
wijde boog heen kunt gaan. De gemeenschappelijke voorouders van Nederlanders, Dayakkers en
bewoners van Tí leefden als jager- en verzamelaars
toen het brein van Homo sapiens zijn huidige vorm
kreeg. Zo’n kleine gemeenschap van hoogstens een
man of honderdvijftig zou toe kunnen zonder ingehuurde sociale controle in de vorm van politie of
leger. Het aantal van honderdtwintig inwoners van
Tí komt aardig overeen met dat idee, en niet uit te
sluiten valt dat Ti, Kobá en Yenisegú in de loop der
tijd opsplitsten juist omdat het aantal inwoners die
bovengrens van 150 had overschreden. Een noodzakelijke splitsing om te voorkomen dat anonieme
free riders die wel van andermans diensten profiteerden, maar zich zelf niet voor de gemeenschap
inzetten, vrij spel kregen.
Je zou willen weten hoe zo’n splitsing precies
in zijn werk gaat. Van Hutterieten die halverwege
de zeventiende eeuw uit Europa naar Amerika ver-

trokken is bekend dat ze succesvoller zijn dan veel
andere religieuze sekten in het vestigen, handhaven en weer opsplitsen van hun kleine gemeenschappen die vergaand self-supporting zijn. De
speltheoreticus Matt Ridley beschreef eens dat de
manier waarop zo’n gemeenschap die te sterk is gegroeid om zonder politie verder te kunnen, volgens
een vaste rite wordt opgesplitst. Dat ritueel vertoont vergaande analogie met een meiotische
celdeling. Zoals het dubbele chromosoomgarnituur
in de oudercel in twee enkele sets over de twee
dochtercellen wordt verdeeld, zo worden kinderen
van verschillende leeftijdsgroepen, mannen en
vrouwen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende kwaliteiten door loting zodanig
verdeeld dat elk van de nieuwe gemeenschappen
kans heeft aan te slaan, zichzelf te bedruipen en
weer te groeien. Het grootste Hutterietengeheim is
gemeenschapszin, religieuze gelatenheid – alles
ligt volgens hen in Gods hand – met andere woorden het ontbreken van zelfzuchtigheid. Hutterieten
gedragen zich volgens Ridley als een bijenvolk,
hun gemeenschappen zijn te vergelijken met superorganismen waarvan de leden het groepsbelang
voorop stellen.
Mijn indruk is dat het opslitsen in Tí en omstreken slordiger gaat, maar dat deze Papoea’s zo
individualistisch en zelfzuchtig zijn als wij is uitgesloten. Daarvoor zijn deze mannetjesputters
vermoedelijk, niet anders dan Hutterieten, te zeer
op elkaar aangewezen. Ook zij zijn verplicht te
delen, elkaar te helpen en te dienen ondanks alle
spanningen die dat geeft met direct eigen belang.
Bestaat een inwoner van Tí eigenlijk wel als individu? Bestaat hij zonder referentie naar andere
leden van zijn gemeenschap of de groep als geheel.
Ik betwijfel het.
Toen Roy Villevoye de panoramafoto die hij in
2001 maakte, bij een van zijn volgende bezoeken,
elf jaar later, aan de bewoners van Tí liet zien,
waren de mensen opgewonden en geïntrigeerd.
Iedereen herkende iedereen en zeker zichzelf, soms
zelfs als baby of klein kind. Dat is opmerkelijk
omdat zij in hun leven maar weinig foto’s onder
ogen zullen hebben gekregen. Wat gaat er om in de
hoofden van deze mensen die geen kaart van de
Asmat in hun hoofd hebben zoals wij, laat staan
van de wereld? Hoe zien zij zichzelf, hoe zien zij
hun gemeenschap? De zelfbewuste kepala desa,
het dorpshoofd, van Tí benadrukte herhaaldelijk

dat Tí, ‘nummer een’ is, nomor satu, maar hoe komt
hij daar dan bij? Waarmee vergelijkt hij de gemeenschap waarop hij zo trots is? Nummer een van wat?
Het bijzondere van deze plek is juist dat de mensen
nauwelijks vergelijkingsmateriaal hebben.
Ian McEwan memoreerde in zijn van der
Leeuw-lezing in Groningen het werk van Jakob
Burkhardt. Die bespiegelde over ‘een bloei,’ in de
Italiaanse Renaissance, ‘niet zomaar van de menselijke natuur maar van het bewustzijn zelf.’ ‘In de
middeleeuwen,’ schreef hij, ‘lagen beide kanten
van het menselijk bewustzijn- het naar binnen gekeerde en het naar buiten gekeerde bewustzijn- te
dromen of half te slapen onder een gezamenlijk
sluier. Een mens zag zichzelf als lid van een ras,
volk, gezelschap, familie of gemeenschap. Maar
aan het eind van de dertiende eeuw begon Italië te
gonzen van individualiteit; de ban die de menselijke persoonlijkheid was opgelegd, werd
opgeheven.’ Je kunt er wel vanuit gaan dat dat verbod in Tí nog altijd van kracht is. Want opheffing
ervan zou veel te bedreigend zijn voor de gemeenschap, waarin iedereen nog altijd op elkaar is
aangewezen? Gemeenschappen die zich gesteund
weten door hun altijd aanwezige voorouders die
dan als tegenprestatie ook wel voortdurend tevreden gesteld moeten worden. Je zou verwachten dat
de kepala desa van Tí zeer geïnteresseerd was,
toen Villevoye hem foto’s toonde die, tijdens de
Lorentzexpeditie in 1913 werden gemaakt van
Papoea’s uit deze buurt. Maar hij gaf geen enkel
blijk van belangstelling. ‘Dat zijn mensen van vroeger,’ merkte hij op, alsof hij er niets mee te maken
had. Het dorpshoofd van Kobá daarentegen wilde
er alles van weten en keek intens naar die oude
zwart-wit foto’s van Versteeg.
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In het vrijgezellenhuis, 2012 / In the bachelors' house, 2012
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Do Individuals Exist in Tí?

Jelli Punggé met de fidbedmawóst / Jelli Punggé with the fidbedmawóst

by Tijs Goldschmidt
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On a mud embankment along the banks of the Unír
River, the inhabitants of Tí stand watching the
long-awaited visitors. Three Papuans from a
remote village, in the company of their alibi for
coming here, two white men whom they’re accompanying on their journey by motorised dugout
canoe. Half the village has turned out to witness
the event. A ribbon of dozens of people, from babies to the elderly. Most are young, much younger
than thirty. There’s probably no one older than
sixty-five.
Stone buildings are absent in Tí and there isn’t
an asphalt road in sight. The houses are traditional, made of wood, with walls of palm leaves,
handcrafted. You’d search in vain here for cars, motorbikes, scooters and bicycles. Everything is still
transported by river, as it must have been for thousands of years, although visitors arrive in more
than just wooden dugout canoes today.
Nor is there a doctor to be found for miles
around. When people fall ill, they’re entirely dependent on their own powers of recovery. Anyone
who wants medical assistance at all costs must
venture far beyond familiar territory, because the
nearest doctor is in Agats, the principle town on the
coast, many hundreds of kilometres away. Most of
the Papuans from Tï only know this very rapidly expanding town – which is mostly controlled by the
Indonesians – from stories. They’ve never been
there, and the majority will probably never get
there during their lifetime.
On the outskirts of the village, one creative
spirit who was earnestly seeking contact with the
outside world – who knows, perhaps like many
others in these climes – has built a radio mast of
bamboo. Lianas double as electrical connections.
According to him, he has almost daily radio contact
with Wamena in the Baliem Valley. Such an imaginary connection works so much better than a real
one. Messages are received more quickly and are
seldom misunderstood, and the system never
breaks down. The inhabitants of Tí live in an isola-

tion rarely found anywhere in the world today.
Travelling inland from the Casuarina Coast
across Asmat territory, Tí – where the jungle has
become thin and dwarfed, and mountains are visible in the distance – is about as far as you can go.
These are the snow-capped mountains the Dutch
explorer H.A. Lorentz travelled to on his expedition
a century ago.
A team of Dutch researchers passed through
here at the time accompanied by a hundred and
fifty Dayak porters and helpers. Brave and skilled
men who had ventured far from hearth and home
in search of something extraordinary. The researchers stayed in camps with Dutch names that
they had built themselves: Alkmaarbivak (Alkmaar
Camp), Matigheidsbivak (Temperance Camp) and
Van Weelskamp (Van Weels Camp). Van Weels
Camp must have been located close to here. One
member of the expedition, a certain Versteeg,
mapped it out beautifully in his diary. The researchers made topographical measurements with
their theolodite, studied sediments, collected flora
and fauna, and took photographs, while at the
same time trying to catch a glimpse of the local inhabitants, who scarcely showed themselves. But
you can be sure the inhabitants kept a close watch
on these strangers, as they cleaned their rifles and
pistols, drank chocolate milk and opened tins of
army soup.
Tí is on the Asmat periphery, the territory of
the kalongs, or flying foxes, which colour the air
brownish-black the moment they fly up after being
startled by the mechanical roar of a chainsaw or
outboard motor. There are many thousands of them
and they live a nomadic life in groups, a life dictated by the ripening of fruit. But however scanty
the fruit in the jungle, there’s always much more
room there for the kalongs than for the approximately one hundred and twenty inhabitants of Tí.
Or are those creatures perhaps local inhabitants in
a different guise? I wouldn’t be surprised if, according to the inhabitants of Tí, several of their

15

asmatrose_Opmaak 1 16-02-13 13:10 Pagina 16

16

ancestors were found among the flying foxes hanging upside down from the branches, having
undergone a successful metamorphosis. They also
often appear as representations of dead ancestors
on the wooden shields. Metamorphoses are still
very common here, though that will probably
change when the semi-nomadic lifestyle of the people disappears under the pressure of globalisation.
The first rumah sehat, or ‘healthy houses’, made of
perfectly sawed planks and complete with small
kitchens and seemingly hygienic bogs, have already been built in Tí under the influence of the
Indonesian government.
Western tourists seldom come here. One or
two a year is a lot. It’s too remote, and what is there
to find? No sooner had I written this than I knew.
Two wooden pole carvings had been planted in the
blubber. They are schematically carved human figures, painstakingly made, with primitive tools.
Probably with an axe, a Cassowary bone and flattened nails. No chisel or knife was used here; there
are no graceful lines. These raw and expressive
sculptures belong together like two syllables of a
word, twins. They played a role in a commemorative ceremony that is already over. Finished. They
can rot now, or they must at least disappear from
the community forever, in which case the orang
belanda, the Dutchmen, can take them – for a fee.
No one knows exactly where the inhabitants
of Tï come from. Were they driven here by rival villages as must often have been the case, or did they
arrive of their own accord? How long have they
been here? It’s difficult to say. You’d have to know
their myths better to get an idea ... Sadly, unlike on
the Casuarina Coast and in the north-west Asmat,
in Tí these myths were never recorded by that lone
priest or anthropologist who might have visited the
village during the last century. Likewise, few or no
stories are known from the adjoining villages of
Kobá and Yenisegú, with whom is Tí allied and possibly also once formed a group. To this day, the
inhabitants of Tí, Kobá and Yenisegú, totalling
several hundred people, celebrate their commemorative ceremonies in honour of the dead together.
These ceremonies are of vital importance to all involved. They serve to intimidate enemies in nearby
villages, but also, with no trouble at all, to
strengthen the common bonds, sometimes very
literally. Because during the pesta ulat sagu, or
sago worm celebration, not only are the recently

deceased and more distant ancestors commemorated, but there’s also the chance you might meet a
future marriage partner. Incest is of course avoided
if he or she comes from another village, though no
one necessarily realises it.
It’s striking that in the Asmat, settlement
myths often take the place of creation myths.
Rather than recounting how the first inhabitants of
a place came into being, they tell how they came to
settle in that specific place. This is not unusual for
people who don’t farm or keep animals, but who,
like the flying foxes, are totally dependent on what
the jungle provides. The surroundings, particularly
the sago palms, which are an essential source of
food and building materials, are defended against
hostile villages as being strictly off limits. And
there are regular patrols to catch potential
intruders.
It may not be a coincidence that the Dutch
researchers took a hundred and fifty Dayaks with
them. According to British primatologist Robin
Dunbar, that’s about the maximum number of
people whose limited biographies you can remember without the help of hi-tech devices. Apparently
our ‘Stone Age brains’ aren’t cognitively equipped
to remember who you can and cannot trust among
a large group of people, who you can join forces
with and who should avoid with a ten-foot pole.
When the brain of Homo sapiens reached its current form, the common ancestors of the Dutch, the
Dayaks and the inhabitants of Tí were still living as
hunters and gatherers. Such a small community of
no more than a hundred and fifty individuals could
get along without hired social control in the form of
police or an army. The number of the one hundred
and twenty inhabitants of Tí supports this idea,
and it may well be that Ti, Kobá and Yenisegú split
up over time precisely because the number of inhabitants had exceeded that upper limit of a
hundred and fifty. A necessary split, to avoid giving
carte blanche to anonymous ‘free riders’ who benefited from the services of others but avoided
contributing to the community themselves.
It would be interesting to know how such a
split comes about. We know that the Hutterites,
who left Europe for America in the mid-seventeenth century, were more successful than many
other religious sects in establishing, maintaining
and later splitting up their small, highly self-sufficient communities. Game-theorist Matt Ridley once

wrote that a community that has grown too quickly
to continue to manage without police, breaks up
according to a fixed ritual. That ritual bears a
strong analogy to the process of meiotic cell division. Just as the double chromosome set of the
parent cell are divided over the two daughter cells,
so children from different age groups and men and
women of different ages and with different qualities are divided by fate in such a way that each of
the new communities has a chance of surviving,
becoming self-supporting and growing again. The
biggest secret of the Hutterites is community spirit,
religious abandonment – in their eyes, everything
is in God’s hands – in other words, the absence of
self-interest. According to Ridley, the Hutterites
behave like a bee colony; bee colonies can be
compared with superorganisms, whose members
put the common good above all else.
My impression is that splitting up in Tí and
surroundings happens more haphazardly, but
there’s no way these Papuans are as individualistic
and self-centred as we are. Like the Hutterites,
these strapping people are probably too dependent
on each other. They also have to share, help each
other and serve, regardless of how much this conflicts with self-interest. Does an inhabitant of Tí
actually exist as an individual? Does he exist without reference to other members of his community
or the group as a whole? I doubt it.
When, during one of his later visits, Roy
Villevoye showed the panorama photograph he
had taken in 2001 to the inhabitants of Tí, they
were excited and curious. They all recognised each
other, and certainly themselves, sometimes even as
a baby or small child. This is unusual because they
will have seen very few photographs during their
lifetime. What goes on in the minds of these people
who don’t have a map of the Asmat – not to speak
of the world – in their heads the way we do? How
do they see themselves? How do they see their community? The self-conscious kepala desa, or village
chief, of Tí repeatedly emphasised that Tí was
nomor satu, number one, but where did he learn
that? With what is he comparing the community he
is so proud of? Number one in relation to what?
Because what makes this place so exceptional is
the fact that the people have virtually no reference
material.
Ian McEwan recalled the work of Swiss cultural historian Jakob Burckhardt during his Van der

Leeuw Lecture in Groningen in 2002. Burckhardt
spoke of ‘a blossoming’, in the Italian Renaissance,
‘not only of human nature but of consciousness itself’. ‘In the Middle Ages,’ he wrote, ‘… both sides
of human consciousness [–] that which was turned
within as that which was turned without [–] lay
dreaming or half awake beneath a common veil …
Man was conscious of himself only as a member of
a race, people, party, family or corporation … But at
the end of the thirteenth century Italy began to
swarm with individuality; the ban laid upon
human personality was dissolved.’ You can assume
this ban still applies today in Tí. Abolishing it
would be far too threatening to the community,
where everyone is always dependent on everyone
else. These are communities that always believe
they are supported by their ever-present ancestors,
who in return then always need to be placated. You
would think the kepala desa of Tí would have been
very interested when Villevoye showed him photographs of the local Papuans that had been taken
during the Lorentz expedition of 1913. But he wasn’t
the slightest bit interested. ‘Those are people from
the past,’ he remarked, as if it had nothing to do
with him. The village chief of Kobá, on the other
hand, wanted to know everything he could about
them, as he sat staring at Versteeg’s old black and
white photographs.
(Translated by Sherry Marx)
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De dorpsstraat stroomafwaarts / The village street, downstream
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De dorpsstraat stroomopwaarts / The village street, upstream
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Concept van een zelfbeeld

Famu Gibán, Markus Gibán en zijn zoon / Famu Gibán, Markus Gibán and his son

Hans den Hartog Jager
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Natuurlijk, denk je, als je de portretten ziet die
Koos Breukel en Roy Villevoye maakten van de 120
inwoners van Tí: de wereld is definitief een dorp
geworden. Hoe anders deze mensen er ook uitzien,
hoe donker hun huid en hoe indringend hun blik,
deze portretten vormen vooral het bewijs dat zelfs
als je naar het andere einde van de wereld trekt,
diep de binnenlanden van Papoea Nieuw-Guinea in
waar zelden een westerling komt, waar nauwelijks
elektriciteit is en waar sommigen het verschil tussen een vogel en een vliegtuig nog steeds ingewikkeld vinden – dat zelfs daar de mensen zich hebben
aangepast aan de internationaal egalitaire uiterlijke norm.
Kijk naar Merina Gibán, of naar Tomi
Masmará, Yakonías Punggé, Pepès Sebái of naar
welke inwoner van Tí dan ook: allemaal zien ze
eruit alsof ze zo op het strand van Phuket lopen,
aan de Costa Brava of in de straten van Oostende.
Stuk voor stuk dragen ze korte of halflange broeken
van dunne comfortstof, T-shirts van drie à vier
modes terug en logo’s, veel logo’s. Lukas Nato bijvoorbeeld, hulde zich in een shirt van de Engelse
voetbalclub Arsenal (te herkennen aan de ‘Fly
Emitares’-reclame), Tomi Masmará draagt een shirt
van de grote Amerikaanse Sturgis-motorenrace
(editie 2004) en Famu Sebái heeft een hemdje aan
waarop het wereldbefaamde kinderkonijn Hello
Kitty vrolijk ronddanst. De keuzes, de kleren zijn
confronterend herkenbaar: zo confronterend dat de
gemiddelde verlichte Westerse toeschouwer bij het
bekijken van deze foto’s het cultuurpessimisme als
een trage moddervloed zijn onderbuik in voelt stromen. Ook deze Papoea’s, in al hun afzondering,
zijn blijkbaar gevallen voor de taal van het westerse consumentisme. Voor de mondiale middelmaat, voor het kapitalisme dat de wereld via
merken en symbolen in zijn greep houdt. Zelfs de
inwoners van Tí, een van de meest geïsoleerde dorpen ter wereld, slagen er blijkbaar niet meer in, in
dit geweld hun eigen cultuur te behouden, hun
eigen uiterlijk, hun identiteit. Alsof deze portretten

het failliet van de term ‘authenticiteit’ tonen.
Maar is dat wel zo? Wie even langer kijkt, beseft al snel dat de werkelijkheid gecompliceerder
is. Dat begint al met het simpele feit dat alle mannen, vrouwen en kinderen van Tí twee keer werden
gefotografeerd, een keer door Breukel en een keer
door Villevoye, met exact hetzelfde type camera.
De verschillen in hun beelden zijn niet gering, wat
mede komt doordat ze allebei anders aankijken
tegen zowel dit onderwerp als tegen de fotografie.
Villevoye, conceptueel kunstenaar, niet geïnteresseerd in fotografietechniek, komt al sinds 1992
regelmatig in de Asmat, een gebied in het zuiden
van Papua, ter grootte van Nederland. Villevoye
vertrok naar het gebied toen hij, naar eigen zeggen,
was vastgelopen in de westerse kunst en het andere
einde, bijna de tegenpool van onze cultuur wilde
opzoeken om te kijken of hij daar nieuwe openingen en ideeën kon vinden. De Asmat was hem dus
bekend; tegelijk ligt Tí zo afgelegen (zeker drie
dagen reizen van de ‘bewoonde wereld’ – in dit
geval de zeehaven-nederzetting Agats) dat
Villevoye daar ook niet regelmatig kwam. Breukel
is een van Nederlands bekendste portretfotografen,
bekend om het zware, krachtige licht waarmee hij
zijn modellen ‘tekent’. Hij was nooit in de Asmat
geweest, wist nauwelijks iets van hun cultuur;
Breukel zag zichzelf, toen hij besloot met Villevoye
mee te gaan, in eigen woorden als de buitenstaander, ‘de schoolfotograaf’ die ter plekke simpelweg
120 ‘zo goed mogelijke foto’s’ probeerde te maken.
Die verschillende visies leverden heel verschillende portretten op: die van Villevoye schijnbaar
terloops en alledaags, die van Breukel, zeer bewust
belicht en geconcentreerd.
Wie eerst die verschillende visies op Tí bekijkt
en vervolgens leest over de Asmat-cultuur, beseft al
snel dat de verhouding van deze geportretteerden
tot ‘beeld’ en ‘uiterlijk’ heel anders is dan die van
de westerse mens. Niet alleen is er geen tv of internet in Tí, ook hadden de meeste geportretteerden,
voor ze meewerkten aan deze serie, zelden een ca-
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mera gezien, hoogstens die van Villevoye, die het
dorp (met veel moeite) al enkele malen eerder had
bezocht. Veel van de geportretteerden wisten zelfs
niet eens hoe ze er uitzagen, want ook spiegels zijn
er in Tí nauwelijks – in deze wereld betekent beeld
vooral ‘de gebeurtenissen binnen je directe gezichtsveld’. Dat geeft ook de kledingstukken op de
foto’s meteen een andere betekenis: voor de Tí-ers
vormen ze geen bevestiging van hun publieke identiteit, geen subtiel signaal van de manier waarop
iedere afzonderlijke Tí-er zich tot de brede, kapitalistisch gestimuleerde massacultuur verhoudt.
Voor hen zijn deze kleren simpelweg de omhullingen van hun lichaam die ze via ruilhandel met
Indonesiërs relatief eenvoudig en goedkoop hebben kunnen verwerven. Daarmee werd ook het
poseren een andere handeling dan wij zijn gewend:
de bewoners van Tí doen geen pogingen het zelfbeeld te herscheppen dat ze in de loop van jaren
met veel moeite en zelfreflectie hebben opgebouwd. Sterker nog: hun concept van zelfbeeld is
vermoedelijk zo anders dan het onze dat wij het
nauwelijks kunnen bevatten.
De inwoners van Tí worden bij het denken
over de wereld niet beïnvloed door televisie, filmsterren, tijdschriftfoto’s en de voortdurende
weerkaatsing van de buitenwereld; hun zelfbeeld is
ontstaan doordat ze hun hele leven hebben doorgebracht in een onmetelijk, onbeheersbaar oerwoud,
door de verhouding tot dieren en de inwoners van
‘concurrerende’ dorpen (vaak dagreizen verderop),
door de herinnering aan hun voorouders en door
de geesten die een prominente rol spelen in hun
dagelijkse leven. Zo ontstaat een zelfbeeld, een
vorm van betekenis geven, dat in niets lijkt op het
onze en vooral: waarin geen enkele plaats is voor
afbeeldingen, zelfbeelden, fotografie. Zo voeren de
portretten van de inwoners van Tí ons zomaar terug
naar een punt waar de bijbetekenissen bijna niet
meer lijken te bestaan. Hier staat ons normale
besef van cultuur machteloos.
Het fascinerende aan dat idee is dat Breukel
en Villevoye’s Tí-serie daarmee opvallend veel
overeenkomsten vertoont met het werk van twee
westerse fotoportretpioniers, Disfarmer en August
Sander. Disfarmer (1884-1959) was een Amerikaanse fotograaf, echte naam Mike Meyer, die in het
stadje Heber Springs, Arkansas, de lokale bevolking voor enkele pennies vereeuwigde – voor de
meesten van hen de enige keer dat ze voor een
camera zouden verschijnen. Nu waren zulke foto-

grafen er wel meer, zowel in Amerika als Europa,
maar Disfarmer viel achteraf gezien op door zijn
ongekunstelde, directe werkwijze die zijn foto’s iets
eerlijks geeft – wat ongetwijfeld wordt versterkt
door het feit dat de meeste van zijn subjecten, net
als de Papoea’s van Breukel en Villevoye, nauwelijks wisten wat een camera was voor ze verschenen voor zijn lens.
Iets soortgelijks geldt voor August Sander
(1876-1964). Die trok in de jaren tien en twintig
door Duitsland met een missie: hij wilde verschillende menstypes vastleggen volgens een zelfbedachte categorisering, variërend van ‘boeren’ en
‘vrouwen’ tot ‘kunstenaars’ en ‘ambachtslieden’.
Waar Disfarmers stijl vermoedelijk vooral voortkwam uit pragmatische overwegingen, is Sanders
werk, zeker in retrospectief, niet alleen bijzonder
omdat hij een goed oog had voor de individuele karakteristieken van zijn modellen (die vaak
prachtige houdingen en gezichtsuitdrukkingen
hebben) hij verbeeldde ook een visie: voor hem
stond iedere boer, buitenman of bakkersvrouw die
hij vastlegde voor ‘de’ boer, buitenman of bakkersvrouw. Daardoor vormen Sanders foto’s de verbeelding van de Duitse samenleving als geheel – of
in ieder geval een prachtige, ambitieuze poging
daartoe.
Juist op dit punt komen het werk van Sander
en dat van Breukel en Villevoye bij elkaar. Breukel
en Villevoye slagen er namelijk in zekere zin in
Papoea Nieuw-Guinea in Sanders streven te verwezenlijken: hun serie toont een volledige samenleving, met alle menstypes die daarin zijn vertegenwoordigd: de moeder, de boer, de dokter – noem
maar op. Alleen: door onze beperkte kennis en ons
beperkte vermogen de sociale codes van de Asmat
te lezen hebben wij als westerse toeschouwers geen
idee wat voor rol de afzonderlijke bewoners spelen.
Wie welke functie heeft. Wie hoog in aanzien staat
en wie niet. Zo doordringen Breukel en Villevoye
ons er van dat wij, in het westen, bij het bekijken
van deze foto’s een enorme kennisachterstand hebben, en dat onze vooringenomen, mede door die
westerse kleding vertekende visie, onze blik enorm
verstoort. Dit is een samenleving die we in essentie
nooit zullen begrijpen, maar hun verschijning, misschien wel aangelengd met een flinke scheut
westers superioriteitsgevoel, doet ons denken van
wel.
Daarmee raken Breukel en Villevoye vrij terloops ook nog aan een intrigerend fenomeen dat

ooit mooi is beschreven door de antropoloog Peter
Mason in zijn boek Infilicities: ‘het exotische’.
Mason stelt daarbij dat het begrip ‘exotisch’ is ontstaan toen niet-westerse voorwerpen, objecten,
beelden naar het westen werden gehaald. Daarmee
werden ze bijna vanzelfsprekend uit hun oorspronkelijke context gelicht en bijgeladen met associaties en betekenisvormen uit het westen – neem
bijvoorbeeld de manier waarop (abstracte)
Aboriginal-kunst tegenwoordig wordt gelezen in de
westerse abstracte traditie. Zo raakten deze exotische voorwerpen of beelden ontheemd – ontdaan
van hun oorspronkelijke context en hun tijd en bijgeladen met betekenissen die de oorspronkelijke
makers nooit zouden herkennen, zijn ze gedoemd
voort te bestaan in een betekenisvacuüm waar niemand meer grip op ze heeft. Het exotische object,
beeld, mens, zou je kunnen zeggen, is altijd ergens
anders, nooit meer ergens thuis.
Precies van deze vorm van exotisme is de Tíserie van Breukel en Villevoye diep doortrokken.
Dat komt niet alleen doordat de foto’s, stuk voor
stuk, een indringend bewijs zijn van de botsing tussen westerse- en niet-westerse cultuur, ook laten ze
perfect zien dat de inwoners van Tí vermalen dreigen te worden op dat exotische breukvlak. Deze
foto’s tonen dat de inwoners van Tí binnen afzienbare tijd hun eigen cultuur dreigen kwijt te raken:
Indonesiërs verschaffen hun westerse kleren,
Nederlandse fotografen komen langs die ook nog
eens een printer bij zich hebben, waar ze de foto’s
die ze maken meteen kunnen afdrukken en aan
hun modellen ter beschikking kunnen stellen. Wat
voor effect heeft dat op de bewoners van Tí? Wat
komt er in de plaats voor hun monocultuur van
eeuwen? Een hybride, ongrijpbare, ondefinieerbare... ja wat? Dat is het lot van de inwoners van Tí:
door hun afzondering, hun exotische afstand tot de
westerse wereld zijn ze voor buitenstaanders de
perfecte verbeelding van het exotische, maar zelf
zullen ze moeten leven met het gevoel altijd ergens
anders te zijn, nooit meer thuis.
Op dat punt zit nog een andere belangrijke
overeenkomst tussen het werk van Sander,
Disfarmer en dat van Breukel en Villevoye: noem
het de ongekunstelde blik. De foto’s van Sander en
Disfarmer zijn mede zo indringend omdat ze je als
toeschouwer het gevoel geven dat de fotografie in
zijn puurste vorm wordt gebruikt: ze tonen de
naakte, ongekunstelde werkelijkheid. Van modellen die nog niet kunnen beseffen dat het vastleggen

van hun verschijning invloed op hun innerlijk heeft
– het zijn typisch de fotoblikken die honderd jaar
geleden nog konden bestaan, maar die in het westen door alle mediaconsumptie en zelfreflectie al
decennia lang zijn uitgebannen. De foto’s van
Breukel en Villevoye laten echter zien dat er nog
steeds mensen met die ongekunstelde blik leven –
en dat raakt. Tegelijk laat hun serie zien dat je daar
ook niet al te romantisch over hoeft te doen, wat
dan weer vooral komt door het verschil tussen hun
beider blikken. Je zou kunnen zeggen dat Breukel
in dit tweemanschap de hedendaagse westerse
visie vertegenwoordigd: hij deed voor deze portretten geen concessies aan zijn eigen stijl en
maatstaven en werkte in een geïmproviseerde studio, waarin hij het licht bepaalde. Daardoor
worden de bewoners van Tí in zekere zin onderdeel
van het universum van de westerse fotograaf Koos
Breukel – Breukel geeft geen antropologische of
empathische visie op de bewoners van Tí, hij legt
ze simpelweg vast in zijn stijl.
Villevoye, de conceptuele kunstenaar, daarentegen, lijkt er nauwelijks een fotografische stijl op
na te houden – geen opvallend licht, geen poses,
hij fotografeerde de Tí-ers ‘gewoon’ in de buitenlucht. Daarmee werkt Villevoye meer in de
objectieve geest van Sander: na jaren van bezoek
aan de Asmat is hij zich zo met de Papoea’s gaan
identificeren dat hij de nadruk legt op het ongekunstelde, het pure, misschien wel het authentieke
wat hij in deze mensen ziet – maar waarbij hij heel
goed beseft dat hij er uiteindelijk evenmin als
Breukel aan ontkomt dat zijn visie subjectief blijft.
Wie in deze strijd van tegenstellingen echter
als winnaars naar voren komen zijn de bewoners
van Tí: juist doordat de twee fotografen verschillende einden van het westerse artistieke spectrum
vertegenwoordigen blijft de uitslag open, worden
de Tí-ers niet vermalen in een enkelvoudige exotische visie. Samen laten Breukel en Villevoye zien
dat je nooit grip krijgt op een ander, dat er, bij wijze
van spreken, nog vele honderden andere visies op
deze zeer exotische groep mensen mogelijk zou
zijn. Juist door die ongrijpbaarheid te tonen, behouden de bewoners van Tí hun waardigheid. Deze
mensen zijn niet van ons, niet van de kunstenaars,
niet van de toeschouwer, ze zijn van zichzelf – en
hoe ze dat zelf inrichten moeten ze uiteindelijk zelf
bepalen.
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oeverwal met tuin bij Tí/oeverwal met tuin bij Tí

Huis van Asep Punggé / House of Asep Punggé
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Concept of a Self-image

Weli voor zijn huis, 2012 / Weli in front of his house, 2012

by Hans den Hartog Jager
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Of course, you think to yourself, when you see the
portraits Koos Breukel and Roy Villevoye made of
Tí's 120 inhabitants: the world has finally become a
village. However different these people look, however dark their skin might be and however
penetrating their gaze is, these portraits primarily
prove that even if you journey to 'the end of the
earth', deep into Papua New-Guinea's interior
where Westerners rarely go, where there is hardly
any electricity and where some people still find the
difference between a bird and a plane complicated
– that even there people have adapted to the egalitarian, international standard appearance. Look at
Merina Gibán or Tomi Masmará, Yakonías Punggé,
Pepès Sebái or, in fact, any of Tí's citizens: they all
look like they belong on the beach in Phuket or the
Costa Brava or on the streets of Oostende. Each and
every one wears (3/4–length) shorts made of thin,
comfortable materials, T-shirts that were fashionable a few years ago and logos, lots of logos. Lukas
Nato, for instance, wears an Arsenal shirt (with the
familiar ‘Fly Emirates’ logo of the British football
club on it), Tomi Masmará has a T-shirt on from the
Sturgis motorcycle rally in America (the 2004 edition) and Famu Sebái wears a top that has the
world famous Hello Kitty dancing about on it. The
choices, the clothes, are all so recognisable that it's
shocking: so shocking in fact that the average, enlightened Westerner can feel cultural pessimism
flowing through his guts like some slow-motion
lahar when they view these pictures. In spite of
their isolation even these Papuans have apparently
succumbed to the language of Western consumerism, to global mediocrity, to capitalism
which controls the world using brands and symbols. Even the inhabitants of Tí, one of the most
isolated villages in the world can apparently no
longer retain their own culture, their own appearance, their identity in the face of this onslaught.
It's as if these portraits reveal the bankruptcy of
the term 'authenticity'.
But is this really the case? If you look more
carefully, you understand reality is more complex

than that. The first thing you notice is the simple
fact that all the men, women and children of Tí
were photographed twice, once by Breukel and
again by Villevoye. The differences between their
images are clearly apparent, which is partially attributable to the fact that they have different takes
on both the subject and photography. Villevoye, a
conceptual artist, isn't interested in photographic
techniques and has been regularly visiting the
Asmat area in southern Papua, which is the size of
the Netherlands, since 1992. Villevoye says he went
there when he had come to a dead end in Western
art and wanted to visit the other side, almost the
opposite of our culture, to see whether he could
find new openings and ideas there. He is therefore
familiar with the Asmat people; at the same time,
Tí is so isolated (at least a three-day journey from
the 'civilised world' – in this case the harbour settlement Agats) that Villevoye didn't go there that
often. Breukel is one of the Netherlands' most
famous photographic portraitists, known for the
heavy, strong light he 'delineates' his models with.
He had never been to the Asmat and knew next to
nothing about their culture; when he decided to
accompany Villevoye, Breukel saw himself in the
role of outsider, ‘the school photographer’ who
would simply try to shoot 120 of the 'best possible'
photos on location. These diverging visions led to
very different portraits: Villevoye's ostensibly
casual and quotidian, Breukel's very consciously
lit and concentrated.
If you first view the various visions on Tí and
subsequently read about Asmat culture, you soon
understand that the relationship between those
portrayed and ‘image’ and ‘appearance’ differs
markedly from that of Westerners. Not only is there
no TV or internet in Tí, most of those photographed
had seldom a camera before they participated in
this series of photos and if they had it was
Villevoye's, who had visited the village on a number of previous occasions (albeit after great effort).
Many of those portrayed did not even know what
they looked like, because there are also almost no
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mirrors in Tí. In this world ‘image’ primarily means
that which happens within your immediate field of
vision. This immediately lends another meaning to
the clothing in the photographs: to the inhabitants
of Tí they do not confirm their public identities,
they do not subtly signal the manner in which
every individual inhabitant relates to the encompassing, capitalistically-stimulated mass culture.
To them, these clothes are simply coverings for
their bodies which they were able to obtain relatively easily and cheaply by bartering with
Indonesians. This also makes posing an entirely
different activity than we are accustomed to: the inhabitants of Tí do not attempt to recreate the image
of the self they have laboriously constructed over
the years through self-reflection. In fact their concept of ‘self-image’ is probably so different to ours
that we can scarcely comprehend it. When they
think about the world, Tí's inhabitants are not influenced by television, film stars, photos in
magazines and the constant reflection of the outside world; their image develops on the basis of
their experiences living in an immense, uncontrollable rain forest, through their relationships with
animals and the inhabitants of 'competing' villages
(often days away), affected by memories of their
ancestors and is influenced by the spirits who play
an important role in their daily lives. This creates a
self-image, providing a form of meaning that is
nothing like ours and, in particular, in which there
is no room for depictions, self-images and photography. In this way, the portraits of Tí's inhabitants
pull us back to a point at which the connotations
almost no longer seem to exist. Our 'normal' conception of culture is powerless.
The fascinating thing about that idea is that it
means that Breukel and Villevoye’s Tí series therefore shows conspicuous similarities with the work
of two Western photographic portrait pioneers:
Disfarmer and August Sander. Disfarmer (1884 1959) was the pseudonym of American photographer Mike Meyer, who immortalised the inhabitants of the town of Heber Springs, Arkansas for a
couple of cents – most of them would never be
p`hotographed again. There were more such
photographers at work both in the USA and in
Europe, but – looking back – Disfarmer was special
due to his unaffected, direct method which lends
his photos something honest, which was undoubtedly reinforced by the fact that most of his subjects,
just like Breukel and Villevoye's Papuans, hardly

knew what a camera was before they appeared in
front of his lens.
Something similar applies to August Sander
(1876 -1964). He travelled the length and breadth of
Germany during the 1910s and 1920s on a mission:
he wanted to record various 'types of humans' according to a categorisation he himself had devised
varying from ‘farmers’ and ‘women’, to ‘artists’ and
‘craftsmen’. Whereas Disfarmer's ‘style’ was presumably primarily due to pragmatism, Sander's
work is – particularly in retrospect – not only exceptional because he had a great eye for the
individual characteristics of his models (who often
have fabulous postures and facial expressions) he
also portrayed a vision. To him, every farmer, agricultural labourer or baker's wife represented ‘the’
farmer, 'the' agricultural labourer or 'the' baker's
wife. This means Sander's photographs portray
German society as a whole or are, in any case, a
beautiful, ambitious attempt to do so.
It is precisely at this point that the work of
Sander intersects with that of Breukel and
Villevoye. The latter two have, to a certain extent,
succeeded in achieving Sander's goal in Papua
New-Guinea: their series portrays an entire society
and all the types of humans represented therein:
the mother, the farmer, the doctor, you name it.
However, due to our limited knowledge of and capacity to 'read' the Asmat's social codes, we – as a
Western audience – have no idea which roles the
individual inhabitants play. Who has which function. Who has standing and who does not. In this
way Breukel and Villevoye show us here in the West
that we have an enormous knowledge deficit and
that our prejudiced vision, partly distorted by those
Western clothes, dramatically interferes with our
perspective. This is a society we will, in essence,
never understand, but their appearance, perhaps
watered down by a considerable dash of Western
superiority, makes us think that we do.
Breukel and Villevoye also, rather casually,
touch on an intriguing phenomenon that was once
beautifully described by the anthropologist Peter
Mason in his book Infelicities: ‘the exotic’. Mason
thereby stated that the term ‘exotic’ developed
when non-Western utensils, objects and sculptures
were brought to the West. This more or less automatically meant they had been lifted from their
original context and 'loaded' with associations and
forms of meaning from the West – take, for example, the way in which (abstract) Aboriginal art is

currently read in the Western abstract tradition.
This led to these exotic objects or sculptures being
'displaced' – stripped of their original context and
their time, and loaded with meanings their makers
would never recognise. They are doomed to exist in
a void of meaning where no one has any grip on
them anymore. The exotic object, sculpture,
human, you might say, is always somewhere else,
never at home anywhere.
It is exactly this type of 'exoticism' that imbues every aspect of the Breukel and Villevoye's Tí
series. This is not only due to the fact that the photographs are, each and every one, affecting proof of
the clash between Western and non-Western culture, but they also perfectly illustrate the fact that
Tí's inhabitants threaten to be ground into nothingness on this 'exotic fault line'. These photos reveal
that the people living in Tí risk losing their own
culture in the foreseeable future: Indonesians provide them with Western clothes, Dutch
photographers come by with their printer with
which they can immediately print photographs and
give them to their models. What kind of effect does
this have on the citizens of Tí? What will replace
their centuries old monoculture? A hybrid, intangible, indefinable...what? That is the fate of those in
Tí: their isolation, their exotic distance to the
Western world makes them perfectly exemplary of
the exotic to outsiders, but they themselves will
have to live with the feeling that they are always
somewhere else, never ever at home again.
This is another important similarity between
Sander, Disfarmer and Breukel and Villevoye's
work; call it the ‘unaffected view’. Sander and
Disfarmer's photographs are partly so penetrating
because they give you, as the viewer, the idea that
photography is utilised in its purest form: they
show the naked, natural reality of models who cannot yet grasp that the recording of their likenesses
influences the core of their being – these are photographed glances which were still possible a
century back, but which vanished in the West
decades ago due to the glut of media consumption
and self-reflection. Breukel and Villevoye's photographs reveal, however, that there are still people
out there with that unaffected glance and that
touches us. At the same time, their series shows
that you don't have to romanticise this too much –
which is primarily because of the difference between both their 'glances'. You could say that of the
two, Breukel represents the contemporary Western

vision: he made no concessions to his own style
and standards, and worked in an improvised studio
where he controlled the lighting. To a certain extent, this makes the people of Tí part of the
universe of the Western photographer Koos
Breukel. Breukel does not provide an anthropological or empathic vision on Tí's inhabitants, he
simply records them in his style.
On the other hand, Villevoye, the conceptual
artist, seems to hardly even have a style of photography – no noticeable lighting, no poses, he
'simply' photographed the citizens of Ti outdoors.
This means Villevoye works more in the ‘objective’
spirit of Sander: after years of visiting the Asmat,
he has started identifying with them to such an extent that he emphasises the unaffected, the pure,
perhaps even the authentic that he sees in these
people, whereby he is clearly aware of the fact that
– ultimately – just like Breukel, he cannot escape
the fact that his vision remains subjective.
The winners in this battle of contrasts are the
inhabitants of Tí: precisely because the two photographers represent different poles of the Western
artistic spectrum the 'result' is undecided and the
people of Tí are not crushed by an unequivocal exotic vision. Together, Breukel and Villevoye show
that you can never get a grip on the other, that – to
put it this way – there are many hundreds of other
possible visions on this very exotic group of
people. It is by displaying this intangibility that the
inhabitants of Tí retain their dignity. These people
do not belong to us, nor to the artists, they belong
to themselves and how they structure this is, ultimately, up to them.
(Translated by Titus Verheijen)
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Fotoprint uit 2010, 2012 / Photo print from 2010, 2012
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Amos Edók
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oeverwal met tuin bij Tí/oeverwal met tuin bij Tí

Yulita Gibán, Sibi Gibán, NN, Amos Edók
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Edi Gibán

Yuli Gibán
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oeverwal met tuin bij Tí/oeverwal met tuin bij Tí

Orsina Punggé, NN, Poera Gibán, Yuli Gibán, Musa Gibán (kepala desa)
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Poera Gibán

Musa Gibán, kepala desa (dorpshoofd / village chief)
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Irfan Nato

Daniel Gibán
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Linda Nato, Irfan Nato, Daniel Gibán, Tia Gibán
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Ester Gibán

Tia Gibán
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Yano Sakár, Ester Gibán, Maria Gibán
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Ferik Gibán

Kokomenèk Edók
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Amos Gibán, Otopina Gibán, Tanta Gibán Edók, Alim Gibán
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Yorfin Gibán

Asep Punggé

asmatrose_Opmaak 1 16-02-13 13:11 Pagina 56

57

Berta Sebái, Bos Gibán, Tetena Sebái, Yorfin Gibán
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Ferina Gibán

Pená Sebái
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Merina Gibán

Natarina Gibán

asmatrose_Opmaak 1 16-02-13 13:11 Pagina 62

63

64

Uria Uwap Gibán, ex-dorpshoofd / former village chief

Orifa Sebái
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Tesi Sebái, Parton Edók

Tomi Masmará
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Tesi Sebái, Parton Edók, Aoná Masmará, Karina Masmará, Tomi Masmará
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Andriana Nato, Suk Sebái, Soter Nato, Marina Nato, Irna Nato

asmatrose_Opmaak 1 16-02-13 13:11 Pagina 70

70
71

72

Irna Nato

Soter Nato
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Tobás Punggé

Lukas Nato

asmatrose_Opmaak 1 16-02-13 13:11 Pagina 74

75

Alfina Nato, Mosna Gibán, Lukas Nato, Giris Nato, Bet Nato
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Mosna Gibán, Nena Gibán
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Waidua Sebái, Novi Sebái, Filemon Nato, Etna Nato
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Filemon Nato

Waidua Sebái
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Satrak Sesep Punggé

Daud Punggé
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Peterika Yoamá

Agustina Punggé
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Mofú Punggé

Weli Punggé
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Jinapa Sebái, Mofu Punggé, Domina Punggé, Weli Punggé, Antolina Punggé
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Yakonías Punggé

Yona Punggé
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NN, Petrus Sebái

Aiya Nato
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Bebe Sebái, Nena Gibán, Kaparina Sebái, Tipmed Punggé, Santo Sebái, Tono Sebái, Helena Sebái, David Sebái
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Santo Sebái

Tono Sebái
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David Sebái

Tipmed Punggé
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Nomi Gibán

Bebe Sebái
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Panas Punggé

Orengga Nato
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Famu Sebái, Maria Gibán
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Yano Sakár

Mamia Punggé
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Jumat Sakár

NN
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Tomi Sadam

Yufina Sebái
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Yefanus Nato

Jimbríf Punggé
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Tono Punggé

Soter Sebái
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Korneles Sebái

Bet Sebái
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Serta Punggé

Yulianus Anebé
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Irwanto Sebái

Kanip Gibán
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Karma Sakár

Matias Sakár
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Jelli Punggé

Ujilí Sirú
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Tomas Sebái

Jeki Gibán
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Paulus Sakár

Terianus Gibán
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Anton Sakár

Pepès Sebái
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De buitenstudio / The studio outside
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Oeverwal met tuin bij Tí / Riverbank with garden near Tí
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Vliegende honden bij Tí / Flying foxes near Tí
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