
Veritas: Jan Eric Visser 
 
 
In 2015 werd ik op de laatste dag van een kort bezoek aan de Biennale van Venetië getroffen door de 

aanblik van vuilnisboten die voeren onder de naam Veritas. Her en der zag ik overslagpunten waar 

het op handkarren verzamelde afval met kleine kranen in het ruim van de scheepjes werd geladen. 

Een krachtig beeld van onze wegwerpcultuur binnen de context van een stad vol schoonheid en 

kunst. Echter ook een stad in verval door een stijgende waterspiegel, vervuiling van de lagune en 

oprukkende commercie.  

 

 
 
 
Bij thuiskomst bleek dat Veritas, het Latijnse 
woord voor waarheid, de naam van het 
afvalbedrijf is dat de afvalboten exploiteert. 
Hoe betekenisvol!  Immers wat wij mensen 
weggooien spreekt boekdelen over ons 
bestaan en het tijdsgewricht waarin we leven. 
Afval dringt ons een materiële realiteit op en 
legt ons menszijn bloot. Het kan als 
onwezenlijk en ontijdig worden ervaren en 
staat een meer betekenisvolle relatie met 
materie en leven in de weg. Veel afval 
overleeft de gebruiker; afval geeft maat aan 
menselijk bestaan.  
 
 

 
 



Al 30 jaar transformeer ik mijn dagdagelijks 
anorganisch huisvuil tot autonome 
kunstwerken. Ik noem dit doorlopende proces 
en inmiddels levenswerk Form Follows 
Garbage, daarbij verwijzend naar een post 
industriële toekomst waarin waardevolle 
grondstoffen worden gekoesterd en niet 
langer als ‘afval’ worden verbrand. Tevens 
onderzoek ik hiermee de grenzen van mijn 
beheersing over vorm en materie en 
adresseer ik hedendaagse maatschappelijke 
thema’s als grondstoffenschaarste, 
overconsumptie en ecologische voetafdruk. 
Door mijn werken te impregneren met was 

verwijs ik impliciet naar de mythe van de val 
van Icarus. 
 
Het gebruik van afval of found objects in de 
beeldende kunst is zoals bekend ontstaan in 
de vroege 20e eeuw. De Dadaisten, 
Surrealisten en de kunstenaars van de Arte 
Povera beweging bedienden zich van 
afvalmaterialen als commentaar op de 
maatschappelijke werkelijkheid van hun tijd. 
Met mijn werk probeer ik het hedendaags 
begrip van afval, kunst en leven opnieuw te 
bevragen door afval op eigentijdse wijze 
opnieuw te coderen, valideren en animeren.  
 

 
 

 
 
 
Met behulp van ondersteuning van Stichting Gerbrandy Cultuurfonds kon ik van 28 mei t/m 6 juni 
2017 opnieuw naar Venetië om de afvalboten te volgen en in relatie tot mijn oevre fotografisch te 
documenteren tegen de achtergrond van de Biennale. Net als in mijn werk werden zo het 
zogenaamd hoogste (kunst) en het zogenaamd laagste (afval) verenigd in de fotografie. De meest 
geslaagde foto’s evoceren m.i. hoe de mensheid door de eeuwen heen enerzijds in staat is gebleken 
tot grootste kunst en creatie, anderzijds zijn natuurlijke of zelf gecreëerde biotoop ernstig 
veronachtzaamd en bevuilt. 
 
 
 



 
Een betekenisvolle ontdekking was dat een 
van de vele vaarroutes van de Veritas 
afvalboten onder de achteruitgang van de 
Arsenale (Ponte dei Pensieri/Brug der 
Gedachten!) doorgaat en via het  
verzameleiland Sacca Fisola naar de 
verbrandingsovens van Fusina leidt. Het 
Arsenaal staat bekend als het grootste 
industriële complex van Europa, waar schepen 
al ver voor de industriële revolutie in serie 
werden gebouwd langs een productielijn. 
Dante Alighieri bezocht het  Arsenaal begin 
13e eeuw diverse malen. Zijn indrukken van de 
hitte en geur van pek en algemeen drukkende 
sfeer is terug te vinden in zijn beschrijving van 
een van de hellekringen in het eerste deel van 
La Divina Comedia, getiteld Inferno (hel). Dit 
deed mij beseffen hoe onze hedendaagse 
afvalverbrandingsovens gezien kunnen 
worden als moderne inferno’s waarin 
afgedankte grondstoffen van onze industriële 
samenleving worden verbrand en daarmee de 
toekomst.  
 

 
 
 

 
De studiereis naar Venetië heeft geleid tot een nieuwe reflectie op mijn 30 jarig oeuvre, die zijn 
weerslag zal vinden in een oeuvre catalogus, getiteld Veritas. Deze boekuitgave zal in november 2017 
verschijnen in de serie artist books van Verbeke Foundation (B). Deze publicatie heb ik met grote 
dank aan Stichting Gerbrandy Cultuurfonds kunnen verdiepen en verrijken.  
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