
Er	  is	  altijd	  een	  alternatief	  
	  
	  
	  
Het	  liefst	  haalt	  hij	  mensen	  zo	  dicht	  mogelijk	  naar	  zijn	  werk	  toe.	  Dan	  laat	  zich	  het	  beste	  voelen	  wat	  
er	  schuilgaat	  in	  de	  kenmerkende	  leegte.	  Uitgebeende	  beelden	  waarmee	  Leonard	  van	  de	  Ven	  ons	  
wil	  tonen	  dat	  er	  altijd	  een	  alternatief	  is	  voor	  onze	  zekerheden.	   “Het	  enige	  wat	  ons	  te	  doen	  staat	  is	  
er	  het	  beste	  van	  maken,	  en	  juist	  dat	  laten	  we	  na.”	  
	  
	  
Ze	  waren	  aanvankelijk	  met	  z’n	  twintigen.	  De	  mannen	  hielden	  zich	  op	  achter	  een	  tafel,	  met	  daarop	  
een	  boek.	  Eén	  voor	  één	  ruimden	  ze	  het	  veld.	  Zelfs	  de	  tafel	  verdween.	  Tot	  uiteindelijk	  alleen	  het	  boek	  
overbleef,	  en	  dan	  ook	  nog	  maar	  ten	  dele	  zichtbaar.	  Door	  het	  belangrijkste	  weg	  te	  laten	  schiep	  
Leonard	  van	  de	  Ven	  ruimte	  voor	  zijn	  verhaal.	  Over	  mannen	  die	  in	  boeken	  geloven.	  Hij	  balde	  het	  
samen	  in	  dat	  ene	  boek	  om	  elke	  kijker	  de	  kans	  te	  geven	  zich	  ermee	  te	  verbinden.	  We	  hebben	  immers	  
allemaal	  ons	  eigen	  boek.	  Of	  beter:	  we	  zijn	  allemaal	  ons	  boek.	  

	  
Zo	  bleef	  een	  symbool	  over.	  Een	  symbool	  voor	  al	  die	  oude	  ‘wetten’	  waarin	  wij	  nog	  altijd	  de	  waarheid	  
denken	  te	  vinden.	  Of	  het	  nou	  de	  socialistische	  theorie	  van	  Marx	  is,	  de	  Bijbel	  of	  de	  Koran.	  “Je	  houdt	  
vast	  aan	  je	  boek,	  krijgt	  er	  ruzie	  over,	  omdat	  de	  een	  het	  boek	  zus	  leest,	  de	  ander	  zo”,	  schetst	  Van	  de	  
Ven.	  Hij	  zet	  ons	  achter	  de	  denkbeeldige	  tafel	  –	  plek	  genoeg	  immers	  -‐	  en	  spreekt	  ons	  persoonlijk	  aan.	  
Welk	  boek	  bepaalt	  jou?	  
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Het	  voorbeeld	  van	  Ways	  of	  Worldmaking	  XII	  laat	  zien	  dat	  de	  leegte	  bij	  Leonard	  van	  de	  Ven	  niks	  
illustreert.	  Het	  is	  simpelweg	  wat	  er	  ontstaat	  wanneer	  hij	  gaat	  schrappen	  om	  het	  beeld	  zijn	  werk	  te	  
laten	  doen.	  Precies	  zo	  tegenstrijdig	  en	  dus	  weerbarstig	  is	  de	  praktijk:	  “Ik	  wil	  het	  beeld	  terugbrengen	  
tot	  de	  essentie.	  Niet	  meer	  laten	  zien	  dan	  het	  hoognodige,	  maar	  het	  toch	  prikkelend	  houden.”	  

	  
Zodat	  we	  om	  te	  beginnen	  een	  stap	  in	  zijn	  richting	  zetten,	  waarna	  hij	  zijn	  verhaal	  kan	  doen.	  Dat	  die	  
term	  in	  sommige	  kringen	  besmet	  is	  -‐	  het	  zij	  zo.	  “Narratief	  is	  bijna	  een	  scheldwoord.	  Eigenlijk	  wordt	  er	  
dan	  gezegd	  dat	  je	  geen	  verhaal	  mag	  vertellen,	  terwijl	  dat	  voor	  mij	  juist	  het	  wezenlijke	  is	  van	  kunst.”	  
Hij	  is	  kunstenaar	  om	  te	  reageren	  op	  de	  wereld	  om	  hem	  heen,	  niet	  om	  werk	  te	  maken	  ten	  behoeve	  
van	  de	  kunstscene.	  
	  

	  



Daar	  begint	  ook	  het	  gedonder,	  want	  het	  verhaal	  van	  Leonard	  van	  de	  Ven	  is	  dat	  er	  niet	  één	  verhaal	  is.	  
Het	  gaat	  zelfs	  nog	  een	  stap	  verder,	  en	  die	  is	  nog	  lastiger	  te	  verbeelden.	  “Wat	  we	  niet	  in	  de	  gaten	  
hebben,	  is	  dat	  we	  verhalen	  creëren	  die	  een	  eigen	  leven	  gaan	  leiden.	  Daarmee	  zetten	  we	  iets	  in	  gang	  
waar	  we	  geen	  vat	  meer	  op	  hebben.”	   Neem	  de	  economische	  crisis.	  “Er	  worden	  oplossingen	  gezocht	  
binnen	  het	  systeem,	  maar	  dat	  systeem	  werkt	  niet	  meer.”	  Zo	  is	  ook	  de	  kunst	  een	  systeem	  in	  zichzelf	  
geworden.	   “Heel	  pregnant.	  Maar	  wanneer	  je	  dat	  ziet,	  ben	  je	  ook	  al	  dichter	  bij	  een	  oplossing.	  Het	  
helpt	  als	  je	  buiten	  je	  eigen	  wereld	  kunt	  kijken.“	  

	  
Dan	  nog	  wordt	  het	  zicht	  vaak	  ernstig	  belemmerd.	   Dat	  is	  wat	  hij	  dan	  weer	  wél	  kan	  laten	  zien:	  hoe	  de	  
wereld	  aan	  elkaar	  hangt	  van	  holle	  symbolen.	  “We	  lopen	  heel	  vaak	  aan	  achter	  een	  denkbeeld	  dat	  is	  
gereduceerd	  tot	  een	  symbool,	  zó	  krachtig	  dat	  het	  geen	  betekenis	  meer	  heeft.	  Je	  ziet	  het	  in	  de	  
politiek.	  Die	  bestookt	  ons	  met	  het	  schrikbeeld	  van	  massa-‐immigratie,	  terwijl	  de	  toestroom	  in	  feite	  al	  
jaren	  afneemt	  en	  ook	  niet	  om	  massa’s	  draait.	  Waarom	  zijn	  kunstenaars	  die	  subsidie	  krijgen	  profiteurs	  
en	  boeren	   niet?	  We	  laten	  ons	  verblinden	  en	  hobbelen	  gewoon	  achter	  woorden	  aan.”	  	  
	  
Doordenken	  houdt	  dan	  alleen	  maar	  op.	  Jezelf	  afvragen	  wat	  er	  staat,	  wat	  je	  allemaal	  uitkraamt.	  Van	  de	  
Ven	  heeft	  uit	  een	  mengeling	  van	  wanhoop	  en	  zelfbescherming	  wel	  eens	  een	  tijdje	  het	  nieuws	  
gemeden,	  maar	  hield	  dat	  niet	  vol.	  “Ik	  blijf	  maatschappelijk	  betrokken,	  wil	  iets	  laten	  zien.	  Maar	  dan	  zit	  
ik	  in	  een	  bus	  naar	  een	  gesprek	  te	  luisteren	  en	  dan	  denk	  ik:	  Waar	  begin	  ik?”	  

	  
Met	  de	  serie	  Ways	  of	  Worldmaking	  houdt	  Leonard	  van	  de	  Ven	  ons	  voor	  hoe	  we	  hapklare	  brokken	  
aanzien	  voor	  de	  werkelijkheid.	  Dat	  hij	  dat	  doet	  door	  complexe	  werelden	  te	  vatten	  in	  symbolen	  lijkt	  
tegenstrijdig,	  maar	  misschien	  gaan	  ons	  zo	  de	  ogen	  des	  te	  eerder	  open.	  Zoals	  ook	  de	  traagheid	  die	  uit	  
zijn	  werk	  spreekt	  de	  toeschouwer	  bijna	  dwingt	  het	  tempo	  aan	  te	  passen.	  De	  tijd	  te	  nemen	  die	  nodig	  
is	  om	  verder	  te	  kijken,	  na	  te	  denken,	  tot	  een	  inzicht	  te	  komen,	  een	  afgewogen	  oordeel.	  “Er	  staat	  vaak	  
heel	  weinig	  op,	  en	  toch	  doe	  ik	  lang	  over	   mijn	  werk.	  Denken,	  voorbereiden,	  uitwerken,	  alles	  verloopt	  
traag.	  Het	  komt	  ook	  doordat	  tekenen	  denken	  is.	  In	  die	  zin	  ben	  ik	  een	  echte	  tekenaar.”	   Alle	  kracht	  
moet	  naar	  dat	  ene	  beeld.	  Hij	  wil	  groter	  gaan	  werken,	  maar	  pas	  wanneer	  hij	  de	  voor	  hem	  juiste	  
aanpak	  heeft	  gevonden.	  “De	  techniek	  mag	  niet	  ten	  koste	  gaan	  van	  het	  beeld.”	  
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Van	  de	  mensen	  die	  hij	  afbeeldt	  moet	  hij	  het	  ook	  niet	  altijd	  hebben.	  Hij	  probeert	  ze	  wel	  een	  zekere	  
herkenbaarheid	  te	  geven.	  Zoals	  de	  man	  in	  Ways	  of	  Worldmaking	  IV,	  die	  met	  een	  schop	  in	  een	  dicht	  
bos	  staat,	  alsof	  hij	  niet	  waar	  hij	  moet	  beginnen.	  “Zijn	  naaktheid	  is	  een	  bewuste	  keuze.	  Het	  maakt	  
hem	  kwetsbaar.	  Je	  moet	  wel	  met	  mijn	  figuren	  kunnen	  meeleven.”	   Toch	  valt	  dat	  niet	  altijd	  mee.	  “Ik	  
hoor	  vaak	  dat	  ze	  onbereikbaar	  zijn,	  in	  hun	  eigen	  wereld	  waar	  niemand	  bij	  kan.	  Misschien	  is	  dat	  ook	  
wel	  wat	  ik	  verbeeld:	  onmacht.	   Mensen	  die	  iets	  níet	  kunnen,	  of	  op	  z’n	  minst	  anders	  reageren	  dan	  je	  
zou	  verwachten”.	   En	  is	  het	  juist	  de	  herkenning	  die	  de	  kijker	  in	  verwarring	  brengt.	  

	  
Ook	  als	  ze	  met	  meer	  zijn,	  zijn	  ze	  vaak	  alleen.	  De	  drie	  jongens	  in	  Ways	  of	  Worldmaking	  X	  -‐	  ze	  hebben	  
weinig	  aan	  elkaar.	  Wat	  we	  niet	  moeten	  verwarren	  met	  eenzaamheid.	  Leonard	  van	  de	  Ven	  wil	  het	  
individu	  aanspreken.	  Zoals	  hij	  al	  eerder	  liet	  zien:	  “Groepen,	  dat	  werkt	  bij	  mij	  nooit.	  Een	  groep	  biedt	  
bescherming,	  je	  kunt	  erin	  opgaan,	  je	  erachter	  verschuilen.	  Het	  is	  niet	  de	  groep	  die	  achter	  haar	  eigen	  
werkelijkheid	  aanholt,	  het	  is	  ieder	  van	  ons.”	  
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De	  serie	  is	  geïnspireerd	  op	  het	  werk	  van	  de	  filosoof	  Nelson	  Goodman,	  die	  het	  als	  ‘irrealist’	  geen	  bal	  
kon	  schelen	  of	  er	  zoiets	  als	  een	  waarheid	  bestaat,	  maar	  wel	  oog	  had	  voor	  de	  creatie	  van	  
werkelijkheden.	  “Each	  is	  real	  and	  just	  under	  a	  given	  system.”	  Alles	  kan	  van	  alles	  bewijzen.	  Theo	  
Maassen	  zei	  het	  grappiger:	  “Als	  de	  werkelijkheid	  er	  niet	  zou	  zijn	  dan	  zou	  de	  hele	  wereld	  er	  anders	  
uitzien.”	  	  

	  
Maar	  dat	  suggereert	  nog	  steeds	  zoiets	  als	  een	  werkelijkheid,	  en	  Van	  de	  Ven	  neigt	  meer	  naar	  
Goodman.	  “Dat	  wij	  hier	  zitten	  is	  één	  groot	  toeval.	  Ik	  geloof	  niet	  dat	  het	  enig	  nut	  of	  functie	  heeft.	  Het	  
enige	  wat	  ons	  te	  doen	  staat	  is	  er	  het	  beste	  van	  maken,	  en	  juist	  dat	  laten	  we	  na.	  Ik	  geloof	  wel	  dat	  we	  
een	  ander	  wezen	  hebben	  dan	  waarop	  de	  maatschappij	  is	  ingericht.	  De	  romanticus	  en	  idealist	  in	  mij	  
zijn	  ervan	  overtuigd	  dat	  we	  het	  veel	  fijner	  kunnen	  hebben.	  Als	  iemand	  geld	  verdienen	  als	  ultiem	  doel	  
beschouwt,	  of	  de	  Bijbel	  als	  hoogste	  goed,	  dan	  gaat	  hij	  zijn	  gang	  maar.	   Wat	  ik	  wél	  wil	  laten	  zien,	  is	  dat	  
het	  maar	  één	  visie	  is	  en	  dat	  er	  nog	  heel	  veel	  andere	  mogelijkheden	  zijn.	  Ik	  denk	  dat	  je	  al	  een	  heel	  
eind	  bent,	  wanneer	  we	  meer	  begrip	  hebben	  voor	  elkaars	  alternatieven.	  Maar	  ik	  weet	  niet	  of	  het	  
waar	  is.”	  
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