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In het boek 1984 van George Orwell – geschreven in 1948– is het  Ministerie 
van Waarheid goedbeschouwd het ministerie van geschiedvervalsing. Op de 
gevel van dit gebouw staan drie leuzen: oorlog is vrede/ vrijheid is slavernij/ 
onwetendheid is kracht. Achter deze façade worden de feiten uit verleden en 
heden herschreven en het nepnieuws verspreid. Dit proces van voortdurende 
aanpassing wordt niet alleen op kranten toegepast, maar ook op boeken, pe-
riodieken, pamfletten, propagandabiljetten, strooibiljetten, films, geluidsopna-
men, caricaturen, foto’s. Een kwestie van vervalsing? Nee, er wordt alleen maar 
aangepast. Realiteitscontrole heet dat. Mensen kunnen tot leven geroepen, 
weggestreept, tot vijand gemaakt worden. Aldus wordt de geschiedenis her-
schreven en leugen tot waarheid gemaakt. 
Het verleden is wat de heersende Partij ervan verkiest te maken. n

Ine Dammers

George Orwell - 1984

Het ministerie van waarheid

Eerbetoon. Beeldend kunstenaar en theatermaker Peter Zegveld ontving onlangs de Arti 

Medaille 2017. Hij ging hierbij op de foto met arti voorzitster Babeth van Loo en een gedeelte 

van het schilderij van Breitner. (Foto Joep Neefjes/LPI)
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Het Voynich manuscript
In een zwaar versleten kaft met een 
beschadigde rug zijn in 108 folio’s de 
perkamenten bladzijden gebundeld. 
In tegenstelling tot de traditie van ver-
gulde en rijk versierde getijdenboe-
ken bedoeld voor de adel en gees-
telijkheid, lijkt dit boek op een sober 
geïllustreerd handgeschreven bio-
logische atlas, een studieboek voor 
alchemisten of op een encyclopedie.
Vrijwel alle bladzijden bevatten tekst-
blokken in een onbekende taal en 
letterschrift en zijn voorzien van illus-
traties. Deze tekeningen zijn afbeel-

Frank LisserHet Voynich mysterie
In het antiquariaat van de handelaar in oude handschriften Voynich 
te Londen dook in 1912 een tot dan toe onbekend oud manuscript op. 
Het zat in pakket van 30 handschriften die Voynich uit de boedel van 
het armlastige Jezuïeten klooster Villa Mondragone bij Frascati had 
aangekocht. Het bleef onbekend tot 1963. Pas na de dood van de 
echtgenoot van Voynich mocht de secretaresse het openbaar maken 
en verkopen. De succesvolle boekverkoper Kraus lukte het niet om het 
boek te verkopen en uiteindelijk doneerde hij het aan de universiteit 
van Yale en sindsdien ligt het manuscript ter studie in de Beinecke 
Rare Book & Manuscript Library. Tot op heden is het de diverse spe-
cialisten niet gelukt de betekenis ervan te ontcijferen. De inhoud van 
zowel de tekst als de vele tekeningen is tot op heden duister. Is het net 
zo als bij de Codex Seraphinius fictie uit de 20e eeuw? Of bevat het 
een mysterieuze waarheid opgeschreven in de vroege 15e eeuw? 

dingen in een gedempt kleurgamma 
van planten, bloemen, astronomi-
sche en kosmologische schema’s. 
De tekeningen zijn als eerste ge-
maakt en daaromheen staan de 
tekstblokken die met een schoon en 
regelmatig handschrift geschreven 
zijn. Ze hebben een verband met de 
illustraties, althans dat is het vermoe-
den, maar welk is onduidelijk. 
Het bevat 6 hoofdstukken: een plant-
kundig, astronomisch, biologisch, 
kosmologisch, farmaceutisch en een 
afsluitend hoofdstuk met recepten.
Het merkwaardige is dat de tekenin-
gen reëel genoeg zijn om te denken 
dat het om een herkenbare werke-
lijkheid gaat, maar geen enkele ge-
tekende plant, geen enkel schema 
biedt enige herkenning. De planten 
zijn onbekend of geheel en al ver-
zonnen.
Ook de tekst biedt geen aankno-
pingspunt: noch de letters noch de 
woorden noch de zinnen bieden 
enige ingang. 
Beschrijft dit boek wel een empiri-
sche werkelijkheid of waarheid? En 
bestaat er ergens een vertaalcode 
of -sleutel? En is die dan zoek ge-

raakt? Of is het puur bedrog en heeft 
de tekst geen enkele betekenis en is 
het wachten op een bekentenis van 
een kunstenaar die zich tot op heden 
schuil weet te houden? De inhoud 
van zowel de illustraties als mede 
de taal is tot op heden nog steeds in 
complete duisternis gehuld.

Aanknopingspunten en menings-
verschillen.
Er zijn inmiddels wel wat onderzoeks-
resultaten die enige aanwijzingen 
hebben opgeleverd.
C 14 Onderzoek van de Universiteit 
van Arizona heeft uitgewezen dat 
het gebruikte perkament uit de 15e 
eeuw is en dat de inkt in diezelfde tijd 
op dat materiaal terecht is gekomen.
Ook past de wijze van vormgeven in 
een traditie van alchemie boeken uit 
die zelfde eeuw. 
Twee onderzoekers van de univer-
siteit van Manchester, Montemurro 
en Zanette, hebben vastgesteld dat 
de tekst in een natuurlijke taal is ge-
schreven en dat het betekenis moet 
hebben. In het wetenschappelijke 
tijdschrift PlosOne schrijven ze dat 
ze taalkundige structuren hebben 

ontdekt die geen bedrieger bedacht 
zou kunnen hebben. Het Voynich-ma-
nuscript blijkt vrijwel dezelfde patro-
nen en structuren te hebben als het 
Frans en het Engels.
Voynich heeft zelf weinig moeite 
gedaan om het te ontcijferen maar 
vanaf 1912 hebben vele anderen po-
gingen gedaan tot zelfs wetenschap-
pers die zich ook bezig hebben ge-
houden met het kraken van de Duitse 
Enigma code tijdens de Tweede We-
reldoorlog.
De Britse wiskundige Gordon Rugg 
deelt duidelijke deze conclusie niet. 
Op de website van de BBC schrijft hij 
dat de het manuscript een verzinsel 
uit de 16e eeuw is. Er zijn teveel ver-
schijnselen die afwijken van iedere 
bekende echte taal, zoals het niet 
voorkomen van woorden met meer 
dan tien letters.
Ook wijst Rugg duidelijk naar een mo-
gelijk verband tussen het manuscript 
en de aan het hof van Rudolf II  van 
Habsburg (1552-1612) verbonden al-
chemist Edward Kelly.
Kelly had een tabel van zelfverzon-
nen woorden gemaakt en daarvan 
met behulp van een cardanrooster 

een onzin tekst geschreven. 
Dit rooster is een stuk karton met 
gaatjes erin en is door Girolamo Car-
dano ontwikkeld om een tekst zo te 
schrijven dat de zichtbare woorden 
een geheime boodschap tonen als 
iemand het gaatjeskarton boven de 
tekst zou houden. 
Rugg heeft dit zelf gedemonstreerd 
door de methode van Kelly te herha-
len door zelf een onzin tekst in vreem-
de lettertekens te produceren. 
Het verband tussen dit hof en het 
handschrift is omstreden ondanks 
een brief uit 1602 die in het manuscript 
lag en waarin de aankoop van het 
manuscript door Rudolf II beschre-
ven stond: ‘Het handschrift is verkocht 
door John Dee aan de heilige Ro-
meinse heerser Rudolf II voor de prijs 
van 600 dukaten en is naar zeggen 
geschreven door Roger Bacon’ (ca. 
1214-1292). Echter ook dit wordt weer 
betwist. Niemand gelooft vandaag 
nog dat John Dee (1527- 1608) ooit de 
eigenaar is geweest.
Naderhand is ook gebleken dat er 
ook in de 17e eeuw pogingen zijn ge-
daan om het te ontcijferen. Zo schrijft 
in de 2008 gevonden brief de Jezuïet 

uit Rome en beroemde specialist in 
geheime boeken Kircher in 1639 aan 
Moretus ‘Ik heb gekeken naar dat 
mysterieuze geschrift en ik had geen 
succes bij de poging om het te verta-
len’.

Patstelling
In de door Yale in 2016 facsimile uitge-
geven boek ‘The Voynich Manuscript’ 
wordt een wonderschone wereld 
getoond. De sobere tekeningen van 
planten, bloemen, uitklapschema’s 
van veranderprocessen overtuigen 
direct. Het is zonder het te begrijpen 
herkenbaar en bladzijde na blad-
zijde toont het zonder een spoor van 
een mogelijke fictie of ironie een mo-
gelijk bestaande wereld. En zonder 
het te kunnen lezen lijkt de in regel-
matig schrift geschreven tekst zonder 
enige doorhaling of verbetering een 
beschrijving van een werkelijkheid te 
zijn.
Het oogt niet als een nepwereld die 
echt moet lijken zoals in de poppen-
serie The Thunderbirds. Het bevat ook 
geen plot of ontwikkeling. De essays 
bij de facsimile uitgave bieden enig 
inzicht in de stand van het onder-

zoek maar het ziet er naar uit dat het 
hooguit geschikt is voor een nieuwe 
Indiana Jones of Dan Brown. In de 
discussie over het Voynich manus-
cript staan feit en fictie, de waarheid 
en leugen, werkelijkheid en kunst als 
kemphanen tegenover elkaar en dat 
blijft ook zo zolang de weggegooi-
de sleutel niet is teruggevonden. 
Het boek is zeker een prachtig met de 
handgemaakte geïllustreerde ency-
clopedie uit de 15e eeuw. Misschien 
staan er in code enkel keiharde data 
en feiten in. Maar het kan ook slechts 
een geweldig kunstwerk vol geniale 
onzin zijn.

Het Voynich-handschrift is te vinden 
op het internet:
http://openlibrary.org/books/
OL24657370M/The_Voynich_Manus-
cript  n

Aan kunst heb je meer dan aan de waarheid.
Friedrich Nietzsche
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Toen ik de stad bezocht was het daar 
onrustig omdat twee Palestijnse jon-
gens er recentelijk een Israëlische 
soldaat hadden doodgestoken. De 
toegang tot de Tempelberg was als 
represaille afgesloten en uit protest 
gebruikten de gelovigen de smalle 
stegen rond de moskee en andere 
openbare plaatsen voor hun ge-
bedsdiensten. Slalommend langs het 
gebakkelei tussen de soldaten en de 
boze moslims kon je de Via Dolorosa, 
dat is de Kruisweg met de veertien 
staties, volgen zonder dat je een 
strobreed in de weg werd gelegd. In 
de Heilig Graf- of Verrijzeniskerk be-
vinden zich de laatste staties en voor 

Ronald Ruseler

Jeruzalem 
Deze zomer was ik in Jeruzalem. De oude stad is overzichtelijk op 
een niet al te grote heuvel gebouwd. Voor zowel het Jodendom, het 
Christendom als de Islam is het een Heilige Plaats met voor ieder ge-
loof een eigen wijk. Je kunt met gemak door de straatjes en stegen 
wandelen. De Klaagmuur is de westelijke muur van de verwoeste 
tempel en bovenop die Tempelberg staat de Al Aqsamoskee. Je zou 
de twee heiligdommen altaren van permanente discussie en twisten 
kunnen noemen. 

de christenen is dit het hoogtepunt 
van hun pelgrimage. Het is een oud 
vroeggotisch gebouw uit 1149, dat 
twee etages telt en vele kapellen, al-
taren en schrijnen overkoepelt. 

In dit enorme complex bevinden 
zich de plekken waar Christus zowel 
gekruisigd, gebalsemd als begra-
ven zou zijn. Er klonteren wel dertig 
confessies of afsplitsingen van Chris-
telijke ordes samen en het schijnt dat 
men elkaar nog steeds op gezette 
tijden het eigendomsrecht van spe-
cifieke plekken en relikwieën betwist. 
Al eeuwenlang beheert daarom een 
Moslimfamilie de sleutels van de kerk. 

Deze familie moet, vanuit hun neu-
trale positie, de onderlinge vetes be-
slechten en de lieve vrede bewaren 
als er onrust uitbreekt over het een of 
ander.

Devotie, rituelen en mystiek
Toen ik de kerk betrad zag ik als 
eerste de Steen van Balseming, een 
roze marmeren plaat onder een 
baldakijn. Jozef van Arimathea en 
Nicodemus zouden op deze steen 
het lichaam van Christus met geu-
rige ‘mirre en aloë’ in een lijkwade 
gebonden hebben. Gelovigen kniel-
den neer en legden er hun handen 
op. Anderen prevelden gebeden of 
wreven er spulletjes overheen, ge-
voed met heilige krachten voor thuis. 
In lange rijen trok men van de Golgo-
thakapel, waar het kruis daadwerke-
lijk gestaan moet hebben, naar de 
Graftombe. Soms klonk er galmend 
gezang. Monniken en priesters hiel-
den de wacht bij de kapellen en on-
geduldig maanden zij de pelgrims 

om op te schieten of door te lopen als 
zij te lang in gebed bleven hangen. 

Omdat alles dicht op elkaar lag 
konden de pelgrims zich eenvou-
dig als in één vloeiende golfbewe-
ging overgeven aan hun devotie. Ik 
raakte aanvankelijk ontroerd door 
de bijbehorende rituelen en mystiek, 
maar hoe gefascineerd ik ook was, 
naarmate ik langer rondliep des te 
afstandelijker ik werd. Op geen en-
kele manier herkende ik, hoe curieus 
de plaats ook was, de verhalen uit 
het Nieuwe Testament zoals ik mij die 
al die jaren voorgesteld had. Toen ik 
er over nadacht bleek dat ik bij stuk-
jes en beetjes een eigen fantasie had 
opgebouwd door alle schilderijen 
en beelden die ik kende. Die Bijbelse 
voorstellingen waren al die jaren in 
mijn persoonlijk beeldarchief opge-
slagen en zij kwamen mij eigenlijk 
reëler voor dan de taferelen waar 
ik in Jeruzalem mee geconfronteerd 
werd. 

Beeldarchief
Golgotha kende ik uit de schilder-
kunst als een eenvoudige berg waar 
een kleine groep aanhangers van de 
Jezussekte zich rond het kruis had ver-
zameld in een vrijwel leeg landschap 
zonder de hectische bedompt heid 
van de huidige sombere kerk. In De 
Heilig Grafkerk was geen sprake 
meer van een berg, maar een on-
der altaren verborgen rotsblok dat 
deels werd overkapt door verlichte 
glazen vitrines. De kruisiging hebben 
wij leren zien als een tragedie, in vele 
dramatische situaties weergegeven. 
Dat geldt ook voor de balseming, de 
graflegging en de wederopstanding. 
In verschillende cultuurperioden 
worden de verhalen uit de Bijbel wel-
iswaar anders beleefd, maar steeds 
waren kunstenaars in staat geweest 
ze ieder keer weer opnieuw te her-
formuleren. Zodoende zijn wij eeu-
wenlang picturaal getuige geweest 
van Christus geboorte, zijn leven en 
zijn gewelddadige dood. Kortom, 
het Christendom zoals wij het kennen 
is een prachtige constructie van klop-
pende beeldverhalen en dat miste ik 
in Jeruzalem.

Een realistisch verhaal
De Heilige Stad is in de middeleeuw-
se schilderkunst veel weergegeven, 
maar dan meestal als een geïdeali-
seerde stad. Ook het Beloofde Land 
gaat vaak als een fantasielandschap 
achter een Bijbelse voorstelling 
schuil. De essentie van de geboorte, 
het leven en lijden van Christus is ons 
soms zo vertrouwd dat het net lijkt of 
wij er ooit zelf bij aanwezig zijn ge-
weest. Die hang naar realiteit in sa-
menhang met spirituele beleving is 
in de westerse kunst geleidelijk aan 
ontstaan.
Rond 1400 kwam er een tendens in de 
schilderkunst die loskwam van deco-
ratieve elementen en religieuze voor-
stellingen werden sindsdien steeds 
vaker in een aardse werkelijkheid 
gesitueerd. Giotto geldt op dit ge-
bied als pionier. In zowel de Scroveg-
nikapel te Padua als de Basiliek van 
Sint-Franciscus van Assisi heeft hij po-
gingen gedaan de Bijbelverhalen zo 
echt mogelijk weer te geven. Tegen 
een ondiepe achtergrond plaatste 
hij figuren in uitgesproken emotione-
le houdingen en construeerde hij ge-
bouwen die er niet meer plat, maar 
ruimtelijk uitzagen. Voor de mensen 
die Giotto’s werk voor het eerst za-
gen leken zijn voorstellingen op dat 
moment heel realistisch of natuurge-
trouw. Zijn manier van verbeelden 
zorgde voor een picturale aardver-
schuiving in Europa. Deze zoektocht 
naar dit verregaande realisme heeft 
vele eeuwen de Europese schilder-
kunst gedomineerd. 

Een andere manier van denken 
De ontwikkeling die bij Giotto begon 
kwam voort uit een andere manier 
van denken, want het vroegmiddel-

Giotto, Intocht in Jeruzalem, 1305, Arena Kapel, Padua

eeuwse dogma van gehoorzaam-
heid en dienstbaarheid waarbij het 
aardse bestaan gericht moest zijn 
op het hiernamaals, verschoof lang-
zaam naar het idee dat de mens en 
de natuur beide onderdeel waren 
van een goddelijke opdracht. De 
mens kreeg een centrale rol in de re-
ligie en de onstoffelijke Goddelijke 
waarheid ging voortaan schuil in alle 
schepsels en dingen op aarde. Het 
nabootsen van de zichtbare wereld 
werd aldus een schilderkunstige stre-
ven naar de waarheid, vandaar dat 
de kunstenaars zich bekwaamden 
in het zo realistisch mogelijk weerge-
ven van de stoffelijke werkelijkheid.

Een doorbraak van dit realisme werd 
Het Lam Gods van de gebroeders 
Van Eyck. In het veelluik zijn in het 
bovenste, hemelse, gedeelte de fi-
guren levensgroot afgebeeld. In de 
onderste helft worden mystieke ver-
wijzingen naar zowel het Oude - als 
het Nieuwe Testament geplaatst in 
een imaginair landschap. In de verte 
van het middenpaneel is het silhouet 
zichtbaar van het hemelse Jeruza-
lem. Het is een gotische fantasie met 
architectonische aspecten die onge-
twijfeld in Vlaanderen of elders ge-
kend zijn geweest.

Gestapelde illusies
In de wereld van Rogier van der 
Weyden kan ik mij nog het beste ver-
plaatsen, vanwege zijn vermogen 
om alles in zijn schilderijen, zelfs het 
kleinste detail, maximale aandacht 
te geven. Ondanks de taferelen van 
verdriet en wanhoop, die de omstan-
ders bij Christus’ Kruisdood tonen, is 
de kunst van Rogier van der Weyden 
vooral heel teder. Ik denk daarbij 
aan de ‘Abegg-triptiek’ of dichter bij 
huis De Bewening van Christus in het 
Mauritshuis. Door de finesses waar-
mee hij de gebeurtenissen heeft op-
gevoerd kun je je als kijker bijna niet 
losmaken van de voorstelling, omdat 
in die pregnantie gelijktijdig de schil-
derkunstige verlossing schuilgaat.  

Ondanks de overzichtelijke nabijheid 
die de oude stad bood vond ik in Je-
ruzalem mijn beeld van de Bijbelver-
halen, zoals ik mij die gevormd had, 
niet echt terug. In de sacrale architec-
tuur van de Heilig Grafkerk raakte ik 
weliswaar geroerd door de ernst van 
de vele, vele pelgrims, maar de ge-
loofwaarheid vond ik pas terug in de 
verbeelding die de kunst mij bood. 
De opstootjes, dranghekken en pa-
trouillerende soldaten in de verwar-
rende actualiteit van Jeruzalem, 
brachten mij weer naar een andere 
werkelijkheid. 

Geraadpleegde bronnen:
Dirk de Vos – Rogier van der Weyden
Mieke Boon & Peter Henk Steenhuis – 
Filosofie van het kijken
Jean Claude Frère – De Vlaamse 
Primitieven n

Gebroeders van Eyck, Het Lam Gods, 1432, middenpaneel

Rogier van der Weyden, Abegg-triptiek, 1440, Abegg-Stiftung Riggisberg, nabij Bern

Rogier van der Weyden, Bewening van Christus, 1464, Mauritshuis, Den Haag
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De avant-garde van het alledaagse; 
kunst in tijden van revolutie

LOODWICKS’ DOCUMENT
Joep Neefjes/LPI

BUIKSCHUIVER 45% MEER KANS OP PROSTAATKANKER DAN PUCHSTUUR
foto: John Mieremet (1974) op de brommer van zijn neef in Den Helder.

Piero Manzoni, Achrome, 1961-1962, Artificial fiber, 

24 3/16 x 18 1/8 inches (61.5 x 46 cm) Courtesy Gagosian Gallery, NY

In 1956 plaatste de Italiaanse kunstenaar Piero Manzoni (1933-1963), een kubus 
in het Deense Hernings met daarop omgekeerd de woorden SOCLE DU MON-
DE, waarmee hij de aarde tot kunst verklaarde. Het was het grootste ready 
made project tot dan toe, de hele aardbol op een sokkel. Zittend voor dit ob-
ject in de stilte van de natuur waar het staat opgesteld, dringt de vreemde lo-
gica zich op van het feit dat je staat te kijken naar de onderkant van de aarde, 
zonder dit in werkelijkheid te zien of te beseffen. Het is de wereld op zijn kop.
Ook maakte hij een anonieme sokkel voor iedereen om op te staan, om door 
zijn signatuur tot zijn kunstwerk verklaard te worden. Die eer viel ook Henk 
Peeters ten deel toen deze in maart 1962 aan de opbouw werkte van het eer-
ste grote NUL/ZERO overzicht in het Amsterdamse Stedelijk Museum. 1 
Het jaar daarop overleed Manzoni. Op 26 september 1969 schetste Henk 
Peeters bij de opening van zijn retrospectieve in het Van Abbe Museum, de 
ontwikkeling in het werk van de Italiaan als een reeks van radicale statements, 
waarvan het effect zich in de stille museumzalen pas aan hem openbaarde. 
Het leken twee volkomen andere werelden, die van de levende Italiaanse 
man die hij had leren kennen, beweeglijk en radicaal, en die van de stille 
overgeblevenen, roerloos en wit, onstaan in het vaak rumoerige proces van 
de ZERO beweging.
Manzoni speelde met de briljante dingen die Marcel Duchamp in New York 
in de jaren 20 reeds had bedacht. Hij produceerde een hele reeks Achromes, 
witte ingelijste stukken fiber, wit geschilderde broodjes, witte lappen doek. Hij 
signeerde mensen, trok een eindeloze lijn die de aardbol moest omspannen, 
gaf reacties of parodieën op projecten of gesprekken die hij had gehoord 
of gezien, en produceerde tenslotte in een oplage van 100, blikjes met Merda 
d’Artista, poep van de kunstenaar,.
Het werk van Peeters en Manzoni stond erg dicht bij elkaar. Met Peeters ver-
deelde hij Europa in twee delen waarin elk vrij van de ander naar believen 
elkaars werk mocht maken, namaken of exposeren. Voor hemzelf Italië, Duits-
land en Japan, en voor Peeters de rest van Europa. In het neutrale Zwitserland 
zouden ze met elkaar een gemeenschappelijke expositie maken. Deze ging 
niet door omdat Manzoni in 1963 overleed. Zijn hele leven lang zou Peeters 
in zijn werk brieven naar Manzoni blijven sturen, kleine of grote kunstwerken 
van hetzelfde materiaal als waar de Italiaan mee werkte: wit kunstbont in een 
diepe houten lijst.

Marcel Duchamp (1887-1968) kwam in 1915 vanuit Frankrijk naar New York, waar 
hij samen met de eveneens uit dat land afkomstige Man Ray en een internati-
onale groep jonge kunstenaars en dichters werkte. In de jaren 60 groeide de 
belangstelling voor zijn ideeën en werk opnieuw onder jonge kunstenaars 
in zowel de V.S. als Europa binnen uiteenlopende richtingen zoals Nouveau-
realisme, Nul/Zero, Conceptuele kunst, Fluxus en Pop Art. 

Petri Leijdekkers

Na te zijn begonnen als schilder, verzette Duchamp zich in groeiende mate 
tegen de aard van de schilderkunst die hij ‘netvlieskunst’ noemde. Deze moest 
zich ontdoen van haar nabootsende karakter en zich veel meer vanuit ideeën 
gaan manifesteren. Bovendien wilde hij de taal demystificeren en zette hij zich 
af tegen de heersende grammaticaregels. Dat laatste deed hij via taalgrap-
pen in de titels van zijn werk, die op eerste blik als niets zeggend aandoen, 
maar na ontcijfering een mysterieuze boodschap lijken te bevatten. Zoals in 
de titel van een foto die Man Ray in 1921 van hem maakte: ‘Rrose Selavy’ (‘Eros, 
dat is het leven’) en de letters ‘L.H.O.O.Q’, bij de afbeelding van Da Vinci’s Mona 
Lisa die hij met verf voorzag van een baard en een snor. De ogenschijnlijk 
onschuldige letters luiden indien fonetisch uitgesproken: ‘zij heeft een hete 
kont’, waarmee hij de enorme publieke belangstelling voor het schilderij in 
het Parijse Louvre verklaarde. Het witte wandurinoir dat hij voorzag van de 
titel ‘Fountain’ en tekende met het pseudoniem ‘R. Mutt’, exposeerde Duchamp 
in 1917 in New York op de eerste presentatie van de Society of Independent Ar-
tists. In elk interview waarin hem om opheldering werd gevraagd over deze 
naam gaf Duchamp verbloemende fakeverklaringen die vaak in strijd waren 
met elkaar en de vraag naar het waarom van zijn kunst in een mist van tegen-
strijdige mededelingen deed belanden, waardoor het raadsel steeds maar 
groter werd. Raadsels, misverstand en toeval speelden voor hem dan ook een 
bijzondere rol. Zijn bedoeling leek verwarring te zaaien op de kunstmarkt en 
tegelijk deze markt ter discussie te stellen, zoals ook de Europese dadaïsten 
dat al deden. 2

Het is dan ook niet vreemd dat na WOII in het getraumatiseerde Europa na een 
korte heftige periode van expressieve schildersdrift, een nieuwe generatie  
kunstenaars Duchamps gedachtengoed opnieuw omhelsden, om de kunst 
uit haar gevoelsleven te bevrijden. Plotseling werd het alledaags gesprek in 
zijn meest letterlijke vorm, zonder enige anekdote, gepromoveerd tot poëzie, 
afstandelijk en registrerend. Het gewone werd door de NUL kunstenaars tot 
kunst gemaakt met als doel om, zoals Henk Peeters het formuleerde, zonder 
enige anekdote ‘de realiteit waar men dagelijks in leeft opnieuw te beleven’.

Toch gek dat dat edele streven toen opnieuw zoveel kabaal teweegbracht.

1 Deze expositie was van 9 t/m 25 maart 1962
2 Ook in Rusland speelde zich in de jaren voor de revolutie in de literatuur, het the-
ater en de beeldende kunst een artistieke daadkracht af waarin chaos en verwar-
ring een vervreemdende rol speelden. Zie: Petri Leydekkers, ‘De Troubadoers van 
de Toekomst, Van de witte volmaaktheid van Malevich naar het blauwe al van Yves 
Klein’, p.p. 24-25, De Nieuwe nr. 32  n
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De echobeelden van Thomas Demand

Ine Dammers

Moraal, zegt Richard Rorty, wordt door ons allen gemaakt in het be-
lang van de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. Er is dus geen 
vaststaande moraal of waarheid; het belang van de gemeenschap 
had ook een andere waarheid kunnen opleveren. Ooit in het verleden 
leek er een universele waarheid te bestaan, een waarheid die ons 
van bovenaf gegeven werd, maar in de 20e eeuw zien veel filosofen 
de waarheid als een sociale constructie; ze wordt door de mens ge-
maakt, met als laatste loot aan de stam: waarheid is een product dat 
wordt verkocht, zoals andere producten

‘The boat is leaking, the captain lied’ 
staat met grote letters op een palaz-
zo langs het Canal Grande in Venetië. 
Deze regel is ontleend aan een pro-
testsong van Leonard Cohen: ‘Every-
body knows that the boat is leaking, 
everybody knows that the captain 
lied (…) That’s how it goes. Everybody 
knows.’ Thomas Demand, Alexander 
Klüge en Anna Viebock exposeren 
hier. De titel roept allerlei beelden 
op: vluchtelingen in niet zeewaar-
dige bootjes, ‘captain’ Trump, boot 
Europa, enz. In het interieur van het 

palazzo met 18e eeuwse plafond- 
en wandschilderingen zijn foto’s, 
filmbeelden, decors, echte objecten 
geïnstalleerd: oude en hedendaag-
se kunst, documentaire en fictieve 
beelden, bestaande en speciaal 
voor deze setting gemaakte werken 
vermengen zich met elkaar. Veel 
beelden in deze installatie komen uit 
de media; de veelheid aan beelden 
is niet te vatten, ‘Society is getting 
swampy under my feet, is pulling me 
down’, zegt een vrouw in een van de 
video’s.

Thomas Demand maakt sinds de ja-
ren 90 beelden van een zogeheten 
‘Constructed reality’. Vaak is zijn uit-
gangspunt een al bestaand beeld. 
Volgens Demand wordt onze rea-
liteitservaring gedomineerd door 
beelden uit de media, en kan via 
deze media gemanipuleerd worden. 
Hoe meer mediabeelden wij zien, 
hoe meer wij denken dat het een ge-
trouwe kopie van de werkelijkheid is. 
Demand gaat als volgt te werk: van 
het al door de camera gecodeerde 
mediale beeld bouwt hij handmatig, 
uit karton en papier, een model op 
ware grootte, een soort driedimen-
sionale stageset of levensgrote kijk-
doos. Vervolgens fotografeert hij met 
een technische camera dit model uit 
een bepaalde hoek en met bepaal-
de belichting, zodanig dat het beeld 
in eerste instantie natuurgetrouw lijkt. 
Pas bij goed kijken worden karton, 
ronde hoeken en allerlei imperfec-

ties zichtbaar. Mensen, details en ver-
halende elementen zijn verdwenen. 
Ten slotte vernietigt hij zijn modellen, 
zodat het uiteindelijke fotobeeld een 
registratie wordt van iets wat niet 
meer bestaat. Maar de presentatie 
doet die gedachte van archivering 
weer te niet: die is op groot formaat. 
Demand zelf zegt over het maken 
van modellen: ‘We understand things 
by making models of them. Without 
models we would probably all go 
mad. The way our brains reduce the 
millions of sensory impressions we 
receive to just a few with which we 
can work, that’s the real model ac-
cording to which we construct our 
models.’ Demands uitspraak sluit aan 
bij de bevindingen van hersenweten-
schappers, die concluderen dat de 
dagelijkse waarneming van de wer-
kelijkheid om ons heen en ook onze 
zelfwaarneming grotendeels illusies 
zijn die ons brein zelf creëert: wij con-
strueren modellen van de werkelijk-
heid. De waarheid een illusie van ons 
brein.

Op de tentoonstelling worden de 
idee van stuurloosheid en het zwal-
ken tussen hoop en vrees voor een 
mogelijke catastrofe verbeeld dmv. 
allerlei fragmenten van grote ram-
pen: schipbreuken, zoals die van 
de Titanic, enorme branden, zoals 
die van het operahuis in Frankfurt, 
beelden van geweld zoals uit de 1e 
Wereld oorlog. Film- en videobeel-
den roepen deze rampen in de her-
innering op. Demand heeft voor ‘The 
boat is leaking’ o.a. zijn film ‘Pacific 
Sun’ geselecteerd, uit 2012. Beelden 
van De Pacific Sun, een vrachtschip 
dat in 2008 in een storm verging, zijn 
vastgelegd door beveiligingscame-
ra’s, en die beelden kwamen op You 
Tube: mensen die zich vastklampen, 
zich schrap zetten voor de volgende 
golf, meubilair dat schuift en rolt, enz. 

Deze beelden waren het beginpunt 
van de film, maar vervolgens heeft hij 
2944 frames stuk voor stuk met nage-
maakte objekten gevuld. De mensen 
zijn verdwenen; wat zichtbaar wordt 
is een zwerm voorwerpen die alle 
kanten oprollen, ze zijn stuurloos, 
richtingloos geworden. Er zijn al-
leen nog sporen van mensen, zoals 
de stoelen waarop zij zaten: 55 van 
karton gemaakte stoelen rollen door 
het beeld, alle middelen tot controle 
zijn afwezig: er is geen kapitein, geen 
compas, geen anker – een metafoor 
voor onze wereld of voor de wereld 
na de grote catastrofe?

De fotobeelden van Demand blijken 
ook een verhaal te hebben. Tekens in 
de foto zoals een vlag, een bepaald 
interieur verwijzen naar een gebeur-
tenis. Zo is van een nieuwsfoto in het 
Duitse blad Stern van een politicus 
(Barschel) die zelfmoord pleegde in 
bad, alleen bad en douchegordijn 
overgebleven. Slechts de dingen 
getuigen nog; dramatiek, dood 
of bloed, alles is verdwenen. Toch 
maakt het geheugen een verbinding 
met het schilderij ‘De dood van Ma-

rat’. Maar in de foto van Demand ont-
breekt iedere vorm van empathie. Dit 
geldt ook voor de werken ‘Backyard’ 
en ‘Patio’, die op ‘The captain lied’ zijn 
te zien. ‘Backyard’ toont het huis van 
de bommengooier tijdens de mara-
thon in Boston , net als op de foto in de 
krant (alleen diens vrouw is niet meer 
te zien). Zonder die achtergrondin-
formatie zijn de plekken die in beeld 
gebracht worden banaal, kaal, zon-
der dramatiek. Demand zegt: ‘mijn 
werk is niet waar, maar waarachtig’. 
Tegelijkertijd stelt het ook onze waar-
neming op de proef. Alles is nage-
maakt; in het beeld van een gebom-
bardeerd huis is ieder stukje puin van 
karton, of in ‘Backyard’ elk bloem-
blaadje van papier. Er is een enorme 
aanloop nodig om tot die simulatie te 
komen. Demands beelden zijn echo’s 
van de werkelijkheid, vervormd door 
de drievoudige reproductie of her-
vertelling. Om onderscheid te maken 
tussen echt en nep, tussen authentiek 
en vals, dat is aan de toeschouwer. 
Montaigne zei al: ‘Ik breng hier denk-
beelden naar voren, niet om vast te 
stellen wat de waarheid is, maar om 
ernaar te zoeken.’ n

Thomas Demand, Backyard, 2014, C-print, Diasec. 230 x 382cm

Thomas Demand, Ruïne, 2017, C-print, Diasec. 180 x 300cm

Thomas Demand, Pacific Sun, 2012, simple channel 4 K videoprojectie, kleur, stereo, 2’02’’

Pacific cruise liner in very heavy seas, 2008 (YouT ube)

Thomas Demand, Pacific Sun, 2012
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Sophie Calle werkte drie weken als kamermeisje in een hotel in Venetië. Tijdens 
haar werkzaamheden maakte ze foto’s van de sporen die gasten in hotelka-
mers achterlaten zoals onopgemaakte bedden, koffers en cosmetica. Deze 
foto’s publiceerde ze samen met korte teksten in het boek l’Hotel. Het bekijken 
van dit werk is meer dan kijken alleen: wij zien een werkelijkheid die nooit 
gezien had mogen worden en zijn daardoor medeplichtig aan Calle’s voy-
eurisme.

Medeplichtigheid, bewijs, observatie, voyeurisme, feit; het zijn allemaal be-
grippen die het discours rond l’Hotel van Calle bepalen. Het is opmerkelijk 
dat ze allemaal aangeven dat de waarheid zich ergens bevindt, zonder te 
wijzen naar een éénduidige definitie. Wat l’Hotel vertelt is dat we de waarheid 
kunnen ervaren: het bekijken van de foto’s veroorzaakt een zeker ongemak. 
Wanneer is een ervaring dan een waarheidservaring?

Volgens Wikipedia is een feit een gebeurtenis waarvan de werkelijkheid vast-
staat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen, of instrumenteel gemeten. 
De geldigheid van een feit, en daarmee van de waarheid hangt dus vaak af 
van de subjectiviteit van de zintuigen. Dit maakt de werkelijkheid veranderlijk. 

Dat dit veranderen rampzalige gevolgen kan hebben is te zien in Making a 
Murderer: een documentaire serie over Steven Avery en zijn familie. Hij heeft 
18 jaar ten onrechte in de Dodge Correctional Institution gezeten. Nadat hij 
vrijkomt klaagt hij de ambtenaren aan die hem destijds vals hebben beschul-
digd. Voor hij het weet wordt hij opnieuw beschuldigd, deze keer voor de 
verdwijning van Teresa Halbach, een jonge fotografe. 

In één van de scenes in Making a Murderer zien we de jongere neef van Avery: 
Brendan Dassey, hij wordt geïnterviewd door twee rechercheurs. Gauw wordt 
duidelijk dat Dassey, een wat simpele jongen, woorden in de mond worden 

De waarneembare waarheid Niels Bekkema

gelegd. Later wordt hij door zijn gefabriceerde bekentenis medeplichtig be-
vonden op de moord op Halbach. Inmiddels zitten Avery en Dassey al jaren 
opgesloten. De serie, even tenenkrommend als treurig, toont aan hoe maak-
baar het verleden kan zijn, en de gevolgen hiervan op een Amerikaans gezin.
 
Zowel Making a Murderer als L’Hotel van Calle laten zien dat vooringenomen-
heid interpretatie kan beïnvloeden. Het waarnemen zelf is vaak al genoeg om 
de werkelijkheid te beïnvloeden, maar wat blijft er dan nog over van de waar-
heid? Is het mogelijk deze voorbij te gaan aan deze vooringenomenheid, om 
zo een blik te werken op de wereld zoals zij is? 

De oneindige werkelijkheid
Het alledaagse ontstaat door continuering van leefomgeving, gewoontes 
en relaties met anderen. Wanneer men voldoende tijd besteedt in dezelfde 
kamer, in dezelfde stad, in hetzelfde land, op dezelfde planeet, dan worden 
deze plekken immers vertrouwd, en worden zo onderdeel van het alledaag-
se. Wanneer deze symbiose tussen tijd en ruimte wordt ontwricht, kan de we-
reld zich volkomen anders voordoen. 

‘One More Time With Feeling’, de documentaire over het opnameproces van 
Nick Cave zijn meest recente album ‘Skeleton Tree’, gaat hierover. De zoon van 
Cave is gedurende het opnameproces van dit album verongelukt. Dit trauma 
leidt Nick Cave tot verschillende observaties, poezië en gedachten. 

Op een zeker moment zegt hij: ‘[Being bored] means that you are not afraid to 
pull back the curtain of the world and see it for what it inevitably is: repetitive, 
monotonous and endless’. Volgens Cave rekt verveling de werkelijkheid op en 
ontbloot haar van haar façades. Wat vervolgens overblijft is eindeloosheid 
en ééntonigheid. 

Maar dit lijkt mij te cynisch en kort door de bocht, want deze ééntonigheid is 
óók een façade, zo toont meneer Palomar in de gelijknamige roman van Italo 
Calvino. Palomar is gepensioneerd en houdt zich bezig met het beschrijven 
van zijn alledaagse ervaringswereld: de golven aan zee, de zon schitterend 
op het water, de planten in zijn tuin. Palomar treedt echter steeds dieper in 
detail, omdat hij gelooft dat zijn beschrijvingen hem zullen leiden tot een uni-
versele waarheid over de wereld. 

Hoe dieper Palomar’s omschrijvingen, ‘des te meer vermenigvuldigt de we-
reld zich van binnenuit, terwijl duizelingwekkende diepten openen, alsof in 
ieder punt het oneindige besloten ligt.’ Wanneer we de alledaagse werkelijk-
heid nader beschouwen, blijkt dat de ééntonigheid van de wereld slechts een 
laag is waaronder de oneindigheid slaapt. 

Palomar en Cave kampen met de oneindigheid opgelegd door hun alle-
daagse omgeving. Maar oneindigheid is ook terug te vinden in het heden: het 
andere ingrediënt wat het alledaagse bestaan opwekt. De eenzame adver-
tentiemagnaat Neal, uit het korte verhaal Good Old Neon van David Foster 
Wallace blikt terug op zijn leven, de existentiële leegte waar hij 29 jaar mee 
heeft geleefd, en de keuzes en gedachten die tot zijn zelfmoord leiden. Eén 
van deze gedachten betreft het begrip ‘heden’: ‘One clue that there is some-
thing not quite real about sequential time the way you experience it is the vari-
ous paradoxes of time supposedly passing and of a so-called ‘present’ that’s 

always unrolling into the future, and creating more and more past behind it.’
Logisch gesproken bestaat de tegenwoordige tijd niet: tussen het verleden en 
toekomst de toekomst zit een oneindige kracht die mededogenloos toekomst 
verslindt en geschiedenis achter zich laat. De werkelijkheid is ieder moment al 
weer verleden geworden.

De waarheid, zoals zij zich ieder moment in al haar banaliteit voor onze ogen 
ontvouwt, zit boordevol oneindige inhoud, het is echter aan de zintuigen om 
deze oneindigheid te vertalen naar bruikbare betekenis. De waarheid is inte-
ressant, maar wat nog interessanter is hoe men de omringende oneindigheid 
van het alledaags bestaan betekenis geeft, en hoe deze betekenis accumu-
leert door menselijke aanwezigheid.
‘Maar hoe kijk je naar iets terwijl je je eigen ik erbuiten laat?’ Vraagt meneer 
Palomar zich af, tegen het einde van Calvino’s boek. ‘Van wie zijn de ogen die 
kijken? (...) Is [Palomar] ook geen stuk van de wereld dat naar een ander stuk 
van de wereld kijkt? (...) Om naar zichzelf te kijken heeft de wereld de ogen (en 
de bril) nodig van meneer Palomar.’ 

Geraadpleegde bronnen

Making a Murderer 2015, documentaire, Netflix; One More Time With Feeling 2016, do-

cumentaire, Iconoclast, JW Films, Pulse Films; Calvino, I 1983, Meneer Palomar, vertaald 

uit het Italiaans door Henny Vlot, Uitgeverij Atlas, Amsterdam; Foster Wallace, D 2004, 

Good Old Neon uit: Oblivion: Stories, p. 179. Little Brown and Company, New York City. n

Sophie Calle, The Hotel, Room 47, 1981, Tate Sophie Calle, The Hotel, Room 28, 1981, Tate Sophie Calle, L’Hôtel, Chambre 44

Als er maar één enkele waarheid 
bestond, zou men niet honderd 
verbeeldingenvan hetzelfde thema 
kunnen schilderen. Picasso
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Het Mysterie van de Waarheid 
Voor deze Museumnacht Manifestatie is gekozen 
voor een topic dat nog nooit zo betrekkelijk 
werd gevonden als in deze tijd van social media, 
individualisering, globalisering, populisme, 
ontzuiling, migratie en Climate Change: De Waarheid. 
Ook in de Westerse wereld die zich op dit gebied 
soeverein achtte, blijken jongere generaties 
nauwelijks meer officiële media te kijken om aan 
nieuwsgaring en waarheidsvinding te doen. Zij 
gebruiken de sociale media dat weliswaar veel 
pluriformer op dit gebied is maar helaas vol ligt met 
boobytraps zoals conspiracy theorieën, self-fulfilling 
prophecies, etc. Manipulatie ligt op de loer en de 
frictie tussen feiten en fictie lijkt nog nooit zo voelbaar 
geweest als in deze tijd.

Hierbij wordt het publiek uitgenodigd en 
ondergedompeld in een empirisch museum, 
genaamd het Mysterie van de Waarheid. Een 
wereld van filterbubbels, feitelijkheden, post-truth, 
mythes en alternatieve feiten, waar kunstenaars als 
wetenschappers optreden, satire als smeermiddel 
fungeert, en leugens hoogtij vieren.

Men komt binnen temidden van een geregisseerde 
opstelling van kunstwerken: interactieve-, video- en 
geur-installaties, laboratoria en performances, door 
het hele gebouw van Arti et Amicitiae. Dit parcours 
bestaat uit 3 onderdelen, waarbij het publiek 
langzaam van de realiteit losgeweekt wordt en 
vervreemd raakt: 

1. De waarheid, een reactie op de realiteit 
2. Feit wordt fictie, fictie feit 
3. De Mythe en (vormen)taal 

Museumnacht wordt gevolgd door een avond met 
lezingen, artist talks, rondleidingen. We sluiten de 
manifestatie af met een mini-museumnacht op 10 
november 2017. 

Het Mysterie van de Waarheid
Tekst, concept en samenstelling Arjen Lancel en Merel Noorlander

Interdisciplinaire Manifestatie op het snijvlak van de (beeldende) kunst, filosofie en social media

Agenda:
4 november van 19.00 - 02.00 uur: 
Museumnacht Manifestatie

8 november van 20.15-21 tot 21.45 uur: 
Filosofische avond 
met Koert van Mensvoort, Joke Hermsen en Ruben 
Beentjes. Moderator Rene Hartog

9 november van 19.30 tot 22 uur: 
Artist talks en Rondleidingen
met Richtje Reinsma, Floris Kaayk, Sarah Sluimer, 
Arjen Lancel en Merel Noorlander

10 november van 20 tot 23 uur: 
Finissage Mini-Museumnacht 

Deelnemende kunstenaars:
Josefin Arnell, Jasper de Beijer, Thought Collider, Max Dovey, 
Victor Engbers, Agi Haines, Floris Kaayk, Gert Jan Kocken, 
Mirko Lazovic, Jeroen van Loon, Allard Medema, Jochen 
Mühlenbrink,  MOHA, Marijn Ottenhof, The Smartphone 
Orchestra, Ronald Snijders, Rutger de Vries, Leanne Wijnsma.
Sprekers: 
Richtje Reinsma, Ruben Beentjes, Joke Hermsen en 
Koert van Mensvoort. 
Partners:
Stichting Museumnacht, uitgeverij Lebowski, De Nachtbrakers, 
De Nieuwe en Arti et Amicitiae.
Lokatie en datum:
Arti et Amicitiae, Amsterdam / 4 - 10 november 2017

Voor meer (achtergrond) info:
www.museumnacht.amsterdam
www.arti.nl n

LeanneWijnsma
Smell of Data 

Credits Simone C. Niquille

museumnachtmuseumnacht
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Zoek het Gevaar Victor Engbers

Kunstenaar en Schrijver Victor Engbers is onderdeel van de kunst-
manifestatie tijdens Museumnacht te Arti et Amicitiae, Amsterdam. 
Hierbij haakt hij in op het fenomeen pseudo-antropologen, maar 
vooral diegenen die zichzelf opwerpen als de officiële ontdekkers van 
vreemde- en primitieve culturen in gefingeerde verslagen. Engbers 
fungeert hierbij als expert en expeditieleider, waarbij het publiek 
deelgenoot wordt van deze deels fictieve reizen. Zijn werk is, net als 
het werk van Floris Kaayk, gekoppeld aan het tweede deel van de 
Manifestatie; Feit wordt fictie, fictie feit.

Ik ben in het trotse bezit van een stuk of honderd expeditie boeken. Er zitten 
heel serieuze en saaie boeken bij, maar ook boeken die vol staan met vol-
slagen onwetenschappelijke, doldwaze en foute avonturen. Vaak gaat het 
samen. Er worden tijgers en neushoorns afgeknald, er worden olifanten ge-
vangen voor het circus, met ‘inboorlingen’ worden er demonen-vallen gezet 
en tover-dolken geruild. Er wordt hardop gelachen om de primitiviteit van 
‘mensen die nog in het stenen tijdperk leven’. 
Politiek-ontzettend-incorrect, zeker weten, tegelijkertijd bieden die boeken 
met al hun eurocentrisme en idiote tropenhelmen de lezers van toen (en die 
van nu) een blik op een andere werkelijkheid dan die van ons. De boeken 
waar ik het over heb, en waarvan ik hou en om de een of andere reden al-
tijd warm en vrolijk van wordt, zijn allemaal geschreven in de jaren twintig, 
dertig van de vorige eeuw. Een overgangsperiode waarin de wereld echt al 
lang netjes in kaart was gebracht, maar waarin het tegelijkertijd nog mogelijk 
was om zogenaamd serieuze expedities op touw te zetten en daar boeken 
en films over te maken als Echte Ontdekkingsreizen. De tijd van de échte ex-

pedities -denk aan Amundsen, Scott, Lewis en Clark, enzovoorts- was toen al 
lang voorbij, maar het idee van de expeditie was daarmee niet weg. Sterker, 
er was een grote vraag naar avontuur, en die werd keurig bediend met wat 
ik dan maar oneerbiedig de nep-expedities van de jaren twintig en dertig 
noem. Overigens kun je met terugwerkende kracht ook vraagtekens zetten bij 
heel wat oudere ‘echte’ expedities. Het bestaan van Machu Picchu was al lang 
bekend toen die in 1911 zogenaamd ontdekt werd door Hiram Bingham, maar 
dat nam niet weg dat mensen graag geloofden dat dit soort ontdekkingen 
nog mogelijk waren. 
Een vrij tragisch voorbeeld daarvan is Kolonel P.H. Fawcett, die overtuigd was 
van het bestaan van een stad ergens in de jungle van de Amazone, die hij ‘Z’ 
noemde. Fawcett heeft de stad nooit gevonden (omdat die niet bestond), en 
rende uiteindelijk tijdens zijn laatste reis half waanzinnig de jungle in, om nooit 
meer teruggevonden te worden. Met als gevolg een mysterie dat tot nieuwe 
zoektochten naar zijn lot leidde, en dus tot nóg meer boeken: de expeditie 
als perpetuum mobile. De legendevorming kwam op gang: er zouden indi-
anen zijn gesignaleerd met blonde haren en blauwe ogen -de kinderen van 
Fawcett. 
Hoe het ook zij: ook al is er in de jaren twintig en dertig gewoonweg niet zo-
veel meer te ontdekken, het weerhoudt avonturiers er niet van om toch op 
pad te gaan. Het lijkt erop dat publiek en expeditie reizigers een stilzwijgende 
afspraak met elkaar hebben: eigenlijk is dit gedoe niet meer serieus te nemen, 
maar we doen allemaal wel graag alsof het echt is. En die afspraak -a suspen-
sion of disbelief- is in mijn ogen cruciaal, en misschien zelfs leerzaam. 

www.victorengbers.nl n

Beeld uit de persoonlijke collectie van de auteur

Allard Medema
Bell Allard

Credits Joyce ter Weele

Wat noemt men waarheid? De dwaling die eeuwenoud is geworden?
Spinoza
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Jeroen van Loon
Life needs Internet
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Rutger de Vries
Selfie Spray Printer

Credits PH.GJ.vanRooij
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The Brazilian Suitcase (Part 2), C-print, 170 x 113 cm 

De afgelopen 12 jaar is Jasper de Beijer bezig geweest met voetafdrukken die 
de ‘werkelijkheid’ achterlaat in de media of ons geheugen. Voorbeelden uit 
zijn oeuvre zijn de Re-Collector, een virtuele reis langs koloniale erfenis, Le 
Sacre du Printemps, waar het beeld van de Eerste Wereldoorlog vanuit ons 
collectieve geheugen als uitgangspunt dient voor een artistieke reconstructie 
en Marabunta, waar de Mexicaanse drugsoorlog zijn eigen beeldtaal heeft 
ontwikkeld om via media te manipuleren.  

Legendes in deze tijd.
De kern van deze projecten is de gedachte dat legendevorming nog steeds 
bepalend is in onze huidige samenleving, en dat ons collectieve geheugen 
een veel autonomer en mythisch karakter heeft dan het doet vermoeden. Dit 
fenomeen houdt hem als kunstenaar al jaren bezig en is een dankbaar onder-
werp om de grens tussen waarheid en fictie te laten vertroebelen. 

De kunstenaar als ontdekkingsreiziger.
In een van zijn laatste projecten The Brazilian Suitcase zijn verscheidene ver-
halen van ontdekkingsreizigers die naar het hart van de Amazone trokken 
over elkaar heen gelegd in een nieuwe blauwdruk van steeds herhalende op-

De waarheid volgens Jasper de Beijer
Jasper de Beijer

De Beijer is onderdeel van de Museumnacht Manifestatie te Arti et 
Amicitiae. Met zijn werk toont hij een samengebalde percepties van 
de realiteit, waarbij het publiek meegenomen wordt in een een virtu-
ele wereld die laveert tussen galerie, archief en museum. 
Zijn werk is gekoppeld aan deel twee van de Manifestatie: Feit wordt 
fictie, fictie feit.

eenvolgende gebeurtenissen, een zoektocht die resulteert in de confrontatie 
met de ambitie en hoogmoed van het individu en de projectie van de eigen 
‘beschaving’ op de ‘beschaving’ waar de ontdekkingsreiziger naar zoekt. 
Het enige wat de ontdekkingsreiziger aantreft zijn de verwrongen en gemu-
teerde restanten van eerdere expedities, die opgenomen zijn in de lokale cul-
tuur. In feite komt hij dus een alternatieve versie van zichzelf tegen. Dit project 
is een trilogie die zich in 3 verschillende tijdvakken afspeelt, en waar De Beijer 
in het laatste tijdvak zelf de hoofdrol heeft gespeeld door naar de Amazone 
te gaan, om resten van expedities te vinden.

In De Recollector, dat getoond zal worden tijdens de Museumnacht Manifes-
tatie, maakt de Beijer gebruik van technologie in videogames om een virtuele 
omgeving te creëren in een 3D videocollage. Als archeoloog graaft de Beijer 
dieper in materiaal uit de archieven, waarmee hij meerdere lagen van ons 
collectief geheugen blootlegt. Als verzamelaar maakt hij een schaduwar-
chief dat associatief gecategoriseerd is. Als filmregisseur leidt hij bezoekers 
door zijn show, na het manipuleren van zijn versie van de realiteit. De Beijer 
toont een duidelijke, afgesloten ruimte waar de bezoeker rondloopt zonder 
een gevoel van de ruimte zelf.

Kort gezegd is de Beijer meestal bezig om de beeldvorming rond een gebeur-
tenis, verschijning of fenomeen te benaderen door de werkelijkheid niet als 
bepalende factor te beschouwen. Door deze benaderingswijze   belandde 
hij al vaak op verrassende paden en weet hij een spannende balans te berei-
ken tussen doelgericht en lateraal werken en denken. n

The Brazilian Suitcase (part one), C-print, 30 x 40 cm
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De waarheid is nooit precies 
zoals je denkt dat hij zou zijn. Johan Cruyff
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denieuwe
Schijnbaar heeft een ding kleur, schijnbaar is het zoet of bitter, in werkelijkheid bestaan 

er alleen maar atomen en leegte. Democritus, de lachende filosoof


