CARLIJN MENS
SPUREN DER BEDEUTUNG
TRACES DE SENS | 2013–HEDEN
HOUTSKOOL OP PAPIER, PER DEEL 59,5 X 84 CM

Lilly

06.10.2008

Identiteit Lilly, detail uit: Spuren der Bedeutung / Traces de Sens
houtskool op papier, 59,5 x 84 cm

Ik werk aan het project Spuren / Traces sinds 2013, nadat ik de installatie FaithFear-Face had gemaakt in het GEM, Den Haag. Die installatie was gebaseerd
op een politiedossier dat ik mocht inzien, met beelden van en documenten over
Chinese vluchtelingen die gestikt zijn in een container, waar ze verborgen zaten
tussen kratten tomaten. Dit is bekend geworden als de Dover-zaak. In het
dossier zaten veel vingerafdrukken van deze mensen, maar vooral de afdrukken
van lichamen, handen en voeten die werden gevonden op de wanden van de
container, hebben een onuitwisbare indruk op mij gemaakt.
Het beeld staat nog steeds op mijn netvlies gebrand. Het herhaalt zich nu
dagelijks op de televisie, dit beeld waarin anonimiteit/identiteit een vraag wordt
voor mij.

Spuren der Bedeutung / Traces de Sens is tevens gebaseerd op een ander
werk, L'humain laisse une trace de sens dat ik in 2013 in Sigean (Zuid-Frankrijk,
bij de Spaanse grens) heb gemaakt. Tijdens de Spaanse burgeroorlog zijn veel
mensen langs die plek gevlucht, ze maakten een lange tocht over de Pyreneeën.
Ik zag dat als een beeld voor me, ik zag die mensen van de berg naar beneden
komen, als een stroom, als een waterval.

Als je dit werk van een afstand ziet, heb je niet in de gaten wat je precies ziet het lijken waterdruppels. Dichtbij zie je dat het voetstappen van kinderen zijn. Dit
werk is in mijn atelier gemaakt, samen met mijn kinderen die ik eindeloos over
dat lange vel papier heb laten lopen.

Later zag ik foto's uit de tijd van de burgeroorlog, de vluchtelingen kwamen
inderdaad in de korte tijd van enkele weken als een waterval van de Pyreneeën
naar beneden.
Ik begon mij af te vragen wat mensen doen als ze vluchten en wat als ze weer
terug kunnen gaan; hoe hun bewegingen zijn, hoe hun lichaam is, hoe hun zijn
is. Ik vroeg mijn kinderen om over één vel papier ergens naar toe te lopen en
over een tweede vel papier terug te komen. Ik vroeg ze om zich voor te stellen
hoe ze ergens naartoe liepen en hoe ze terugkwamen. Elk paar sporen van elk
kind werd anders.

Felie

30.08.2011

Otmane

31.10.2007

Ik doe dit nu met kinderen van verschillende leeftijden. Ik leg twee vellen neer,
naast elkaar. Ik vertel in heel simpele woorden dat een voetstap net zoiets is als
een vingerafdruk, heel persoonlijk. Ik vraag aan het kind om zich voor te stellen
op reis te gaan; stel je voor waar je naar toe gaat? waar zou je het liefst naar toe
willen? en hoe ga je daar naar toe?
Als ze klein zijn, gaan ze naar oma of opa, of naar het buitenland. Ze nemen een
fles water mee of een knuffel. Terug lopen ze weer naar huis, naar moeder en
vader.

Yusuf

25.04.2008

Als de kinderen waarmee ik werk wat ouder zijn, vertel ik over mensen die weg
moeten vluchten uit hun land, en ik vraag: hoe loop je als je helemaal niets meer
hebt? hoe loop je, als je vluchteling bent? En hoe vind je het als je weer terug
mag naar je land? Zo wordt elke voetstap bewust als een spoor achtergelaten
op die twee maagdelijke vellen papier.
Wat je uiteindelijk te zien krijgt, is het karakter van het kind: open of gesloten,
snel of langzaam, zelfverzekerd of gevoelig, springend of aarzelend, dansend of
droevig. Je ziet niet zomaar afdrukken, je ziet het zijn van dat kind, de identiteit
van dat kind. Een voetstap is als een vingerafdruk, is als DNA.

Spuren der Bedeutung / Traces de Sens
installatie in atelier

Een voetstap is niet anoniem. Kijk naar die voetstappen: dát kind wil veroveren,
dat andere kind wil bescheiden zijn. Ik vind het verbazingwekkend en het is voor
mij een ontdekking dat karakter en identiteit zo zichtbaar kunnen worden.
Dank aan alle kinderen die mij een stukje van hun identiteit hebben gegeven.
Vandaag lees ik in de krant: 'Hoeveel angst we ook hebben uitgestaan, het was
altijd minder angst dan thuis. Alle bagage is overboord gegaan. Alleen onze
papieren hebben we nog. Het enige dat telt is dat je je identiteit behoudt.'

