
‘IK VIND HET
LEUK OM TE
PRIKKELEN.

MAAR
PROVOCEREN?

NEE’

JoepvanLieshout, bekendals kunstenaar,
beeldhouwer endesigner, opereert nu
ookals ontwikkelaar.Omtebeginnen

met zijn eigenhoofdkwartier, het
Vierhavensgebied, inRotterdam.

Beeldhouwer,
designer en
kunstenaarVan
Lieshout realiseert
nueenwoonwijk.

DoorElsbeth
Grievink

Fotografie:
CasperRila

H
et is een zon-
nigemaandag-
ochtend.Op
deKeileweg
inRotterdam
staandedeuren

vaneenoude loodswijdopen.Een
vorkheftruck rijdtnaarbuiten.
Uit de enormehal schalt harde
muziek endeherrie van slijpma-
chines. Binnenzijn, overalwaar je
kijkt, sculpturenenkunstinstal-
laties te zien. Sommige staanklaar
voor transport, andere zijnnog
indemaak.Midden inde loods,
tussende stellagesmethout ende
metaalwerkplaats, staathet frame
vanwatDeKoperenKopmoetwor-
den: een tienmeterhogekoperen
kop, diebinnenkort de campus
vandeTUTwente zal sieren.
Dit is AtelierVanLieshout, de

werkplaatswaar twintigmensen
onder leiding van Joep vanLies-
hout (58)werkenaanopzienba-
rendekunstwerkenen installaties,
vaakbestemdvoordeopenbare
ruimte. VanLieshout zelf is ernog
niet. ‘Misschien slaapthij nog’,
grapt eenmedewerkermet een
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lasbril op.Dankomtdeberoemde
kunstenaarbinnen,met een
ietwatbezweet voorhoofd, twee
minutennadeafgesproken tijd.
‘Ik komuitHoek vanHolland
gefietst’, zegthij, terwijl hij een
boksgeeft.Hij draagt ophet
moment van sprekeneengroene
poloopeen lichtblauweLevi’s-
jeans.Oranje sokkenpiepenuit
zijnbruinrode loafers.Hij zet zijn
tasweg,haalt koffie, komt terug
enheft zijnhandenop. ‘Watwil je
doen? Jij bentdebaas.’
Even later staanweopde

Keileweg,metonzeneuzennaar
de loodsen vanVanLieshout.
Dekunstenaarwijst naar links:

‘Vanafdat panddaar, tot daar’, hij
wijst naar rechts, ‘is vanmij. Ikheb
het eerstepandnet op tijd gekocht,
voor een redelijkbedrag, voordat
degemeentede transformatie-
plannen voordit gebied rondhad.
Het laatstepandkocht ik in2008,
voor veel te veel geld.’ Bedragen
noemtVanLieshoutniet. ‘Het
eerstewat ikdeed,was een toren
erop tekenen.’
VanLieshoutbegon ruim35 jaar

geledenalspionier indit gebied,
deMerwe-Vierhavens.Wat vroeger
de fruithaven vanRotterdamwas,
en inde jaren tachtig ennegentig
een levendige tippelzone, is nuhet
hart vandemaakindustrie inRot-
terdam.Eencreatieveproeftuin
voor experiment en innovatie,
tegenwoordig aangeduidalsM4H.
OmVanLieshoutheenopereren
inmiddels tallozekunstenaars
enontwerpers, onderwieDaan

Inhet atelierwerken
twintigmensen
onder leiding van
VanLieshout aan
kunst en installaties.
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Roosegaarde enSabineMarcelis,
architectenbureaus en innova-
tieve start-ups en scale-ups.Maar
hijwas er eerst. In 1987 zetteVan
Lieshouthiermet eenpaar van
zijnkrakersvriendeneenaantal
zelfgebouwde campersneer, en
begonmethetmakenvan zijn
‘antikunst’, voornamelijkmeubel-
stukkenenmobilehomes.
Jarenlangkonhij hier zijn god-

delijke ganggaan.Hij bouwde zijn
werkplaats uit, startte zijn vrijstaat
AVL-ville, organiseerde tentoon-
stellingen, gaf feesten, bouwde
gigantische installaties enkonop
zijn terrein lawaaimakenenstank
produceren zoveel hijwilde.Hij

Ook inRotterdamgold dat de gemeente
zo’n vunzig gebouwnietwilde hebben

Artist’simpression
vanBrutus, een
woonwijk van
drie strakke
woontorens eneen
cultuurcluster.

wasdeeerstediedepotentie van
dit gebied zag enerin investeerde.
Nugaat degemeenteM4Hontwik-
kelen tot eennieuwwoon-werkge-
bied.VanLieshout: ‘Maar omdat
ikdie gebouwenheb, is het logisch
datwe samenoptrekken.’
Even later zittenweaaneen

kloeke eettafel, in zijnhuis.Het is
het soort huisdat jedenktdat een
kunstenaar alsVanLieshout zal
hebben, een loft, vol zelfgebouwde
meubels enbuitenissigekunst-
werken,met eenbedsteemidden
indekamer.Daarop ligt eengrote
bergonopgemaaktedekbedden,
net als opde immensebank. Inde
keuken, ook zelfgebouwd, valt de

meubelproducentHansLensvelt,
diewel vaker rondleidingenorga-
niseert inmijn atelier. Iknoemhet
een soort tupperwareparty’s voor
architecten’, grinniktVanLies-
hout. ‘Dit keerwasNanneerbij.We
raakten ingespreken toen ikhem
verteldedat ikhier een torenwilde
bouwenmet eenkunsthotel,was
hij eenenal oor.Hij vondhet su-
pergaaf, is ookeengroot kunstlief-
hebber.Wezijnhet allemaal groter
gaanaanpakken.Nuwillenweeen
completewoonwijk realiseren,
waar kunst eenwezenlijk onder-
deel van is.’
Dit voorjaardeeldende twee

Rotterdamseondernemershun
plannenmetde rest vandewereld.
OpdeplekwaarVanLieshout al 35
jaarwerkt, gaan zijwat inontwik-
kelaarstermen ‘eengrootschalige
cultuurcluster’ heet realiseren,
metdriewoontorens:Brutus.
VanLieshout schenkt thee in

glazenoppootjes. ‘Wil je ookwat
eten? Ikkaneenpastaatje voor
onsmaken?’Maar eerlijk is eerlijk,
lieverhadVanLieshout ernog iets
anders gebouwd:deDomestikator,
eenontwerpover vrijheid enon-
derdrukking, over vernietiging en
schepping, dat inParijs tot grote
ophef leidde.HetLouvreweigerde
het, omdathetwerknogal veelweg
heeft vaneenmandie eendier
penetreert.
‘HetbouwenvandeDomestika-

tor inRotterdambleekfinancieel
niet haalbaar’, gaatVanLieshout
verder. ‘Metdit ontwerp zouer
geengeldoverblijven voorhet
cultuurcluster, endaar ishetmij
nounet omtedoen. Ikwil een stuk
stadontwikkelenwaarde creatie-
vennietwordenweggejaagdnadat
deplacemaking, zoalsdatdan
heet, voltooid is.Waarkunstniet
misbruiktwordt als gentrificatie-
machine,maarblijvendwaarde
toevoegt.Waarhet levendig en
leuk is, juist omdát erwerkplaat-
sen zijn ener theater enfilmen
weet iknietwat is.’
Enook inRotterdamgolddatde

gemeente zo’n vunzig gebouwniet

indrukwekkendedrankvoorraad
op, die zich verspreidt overhet
aanrecht, de vloer eneendranken-
kast. VanLieshoutwoont alleen.
Toenhij coronahad, rondde
jaarwisseling, zaghij tweeweken
helemaalniemand.Hij houdt van
kokenen van feestjes geven, vertelt
hij.Het is een vandeweinigedin-
gendiehij doet alshij nietmet zijn
werkbezig is.
‘Zoheb ikNanneookont-

moet’, zegthij overNannedeRu,
oprichter vanarchitectenbureau
Powerhouse enontwikkelbedrijf
REDCompany,metwieVanLies-
houtonlangs in zaken is gegaan.
‘Nannewashier uitgenodigddoor

Hetomstreden
‘Domestikator’
(2015), hier bij
Ferrotopia, ophet
NDSM-terrein, in
Amsterdam,2019.
Rechtsonder:
‘Bikinibar’ (2006),
hier bij ARTBreak,
Hoek vanHolland,
2017.
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wildehebben. ‘Terwijl ze er er elke
krant indewereldmeehadden
kunnenhalen.’
DeDomestikatorgingdus van

tafel.Wat ervoor indeplaats is
gekomen, zijndrie strakkewoon-
torens rondomeengrotedoos,
waarbinnenzichhet cultuurclus-
ter vanVanLieshoutbevindt. In
diedooskomenVanLieshouts
dromensamen: er is eenatelier,
waar je straksdoorhet glasde
kunstwerken vanAtelierVanLies-
hout gebouwdkunt zienworden.
Een labyrint,waar je je eenweg
kuntbanendoor zijnoeuvre. Een
lobbymet restaurant. Eengrote ex-
positieruimte voorhedendaagse,
nog levendekunstenaars.Ruimtes
voor kunsteducatie enworkshops.
Eneenbuitenterreinophetdak,
met eenopenluchtbioscoop, een

H

theater eneenbeeldentuin.
Wiededrie strakke torensop

deartist’s impressions ziet, kan
zichafvragen inhoeverredit nog
VanLieshouts stijl is.Of zienwe
vooral dehandvanarchitecten-
bureauPowerhouse? ‘Het is echt
een samenwerking’, benadrukt
VanLieshout. ‘Degrote lijnen, de
strakke torensmetdekubussen
erbovenop, komenvanmij.De
uitwerkingendedetaillering zijn
tot standgekomen in samenwer-
kingmetPowerhouse.Wegaanzo
efficiëntmogelijkbouwenenslim
aannemen.Eenbepaalde eenvoud
mogendeappartementenbest
hebben. Zelf heb ik een vakan-
tiehuisje inHoek vanHolland,
in een recreatiegebied.Het is 35
m², ikhebhet zelf gebouwd, een
soortminiloft is het.Opdat kleine

oppervlak ervaar ikhetultieme
gevoel van ruimte en vrijheid.’
DatBrutuskeurig oogt, in

vergelijkingmetdeutopische en
dystopischewereldendieVanLies-
hout schetst in zijnkunst,moet
hij beamen: ‘Jamaarhiermoeten
mensengaanwonen!Datmoet
gewoonveilig enprettig encom-
fortabel zijn.Maar inhet cultuur-
cluster doe ikwat ikwil. Ikheetde
bewoners vanhartewelkomomnu
endanaf tedalen indekrochten
vanhet gebouw, omevenbijmij te
komengriezelen.’
Opde vraagofhij indebeelden-

tuinophetdak rekeninghoudt
metbezoekers vanalle leeftijden,
zegthij, refererendaaneerder
werk: ‘Eenbeeldmet eenpaar af-
gehakte ledematenmoetkunnen.
Als zemaarmooi afgehakt zijn.
Kunstmoet eenbeetje schuren.’

Imaginairewereld
HetwerkwaaraanVanLieshout
refereert, isBikinibar. Eengroot
beeld vaneen vrouwentorsomet
afgehakte armenenbenen,waar
je open inkunt. VanLieshout
maaktehet voor een locatie vlak
langs een stuk treinspoor inLisse,
endat stuitte op veelweerstand.
Treinmachinisten vondendathet
beeld aaneen treinongeval deed
denken, en zorgdenervoordathet
beeldwerd verplaatst naar een
nieuwe locatie.
Het zijndit soort controverses

dieVanLieshout telkens veel
publiciteit opleveren,maarook
kritiek: behalve aanstootgevend
vindensommigenhetwerk van
VanLieshout te veel provoceren
omhetprovoceren. ‘Dat verwart
mij zó!’ zegt dekunstenaar. ‘Ga
op internet kijkenwat jedaar
allemaal ziet. Endan is een
vrouwentorsowaarkinderen in
kunnenklauterenenbejaarden in
klaverjassen ineens teprovocatief.

VanLieshoutbij
demaquette van
Brutus, zijnnieuwe
totaalkunstwerk.

CVJOEPVAN
LIESHOUT
1963:geboren in
Ravenstein

1980 -1985:
studeertaan
deWillemde
KooningAcademie,
Rotterdam

1987:kraaktmet
bevriendekunste-
naars een loods in
hetRotterdamse
Vierhavengebied

1995: richtAtelier
VanLieshout
(AVL)op

2021:Brutus, i.s.m.
RedCompany
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Daarkan ik totaal niet bij.Het is
voormij heel belangrijkdatmijn
werkbreed toegankelijk is, en ik
vindhet zeker leukomteprikke-
len.Maarprovoceren?Nee, daar
gaathetmij niet om.’Ook zouVan
Lieshout te veelwerkmaken,want
goedekunstmoet schaars zijn.Dit
soort vastgeschroefde ideeën sti-
muleert VanLieshout om juist nog
veelmeerproductie tedraaien.
Naast eigenwerk zal VanLies-

hout inBrutus vooral ookwerk
vananderen tentoonstellen.Hij
is echter geenszins vanplanom
te concurrerenmetbestaande
musea. ‘Dat zijn logge, geldverslin-
dendemachines geworden, die elk
jaarmet eenblockbustermoeten
komenomdeboel draaiende te
houden. Ikwil hetheel anders
doen.Meermeanand lean. No-
nonsense.Rauw.Hetniveau van
een ruige, industriëlehal is voor
mij goedgenoeg.’Hijwil ruimte
gevenaankunstenaarsdiedat
volgenshemverdienen. ‘Geen
JeffKoons,maar gewoonmensen
die al jaren consequent aaneen
oeuvrewerkendat interessant is
endie zichonderscheiden vande
rest.Denkaan iemandals Jeroen
Jongeleen.Daarnaast zie ik grote,
thematische tentoonstellingen
voorme,die gaanover onderwer-
pendiemij bezighouden: territo-
rium, geheimegenootschappen,
de invloed vanmodernemedia ...
Eenonderwerpdat al langopmijn
lijstje staat, is religie.’

Vankunst naar vastgoed
VanLieshoutwil het cultuurclus-
terfinancierenmet gelddat terug-
vloeit uit de verhuur vaneenaantal

‘Ook al doe je het als kunstenaar nog zo
goed,wat je kan verdienen is peanuts’

woningen inBrutus, dieVan
Lieshout zelf aankoopt, aangevuld
met een lening.Ondertussen ishij
drukbezigomopmeerplekken
terrein tewervenals ontwikkelaar.
In en rondomRotterdam ishij
bezigmet verschillendeplotjes.
Welkeprecies, daaroverwil hij
nunognikskwijt, behalvedathij
waarschijnlijkweer gaat samen-
werkenmetDeRu.VanLieshout
geeft eerlijk toedathij vóórde
samenwerkingmetDeRu regel-
matigwakker lag. ‘Ikhadal zoveel
tijd engeld geïnvesteerd inmijn
plannen voordeontwikkeling van
dit gebied. Alshetniet door zou
gaan,had ik écht eenprobleem.

Nanneheeftmeuit de schulden
gehaald.’Hij schenkt opnieuw
thee in.Overde suggestiedathij
als kunstenaar zou ‘heulenmet
de vijand’ door zich in te latenmet
eenontwikkelaar, haalt hij zijn
schoudersop. ‘Kunst is gewoon te
onzeker’, zegthij. ‘Er zit simpelweg
teweinig…’ –hij pauzeert even,
gaathij het zeggenofniet? – ‘géld
in.Ookal doe jehet als kunstenaar
nog zogoed,wat je kan verdienen
ispeanuts.Ommijnonafhanke-
lijkheid tebewaren,moet ikwel
ondernemendzijn. Alleendan
kan ikdekunstblijvenmaken
die ikwílmaken.’Hijwijst naar
een foto vaneenelfmeterhoge

hoogoven vanachtduizendkilo
staal.Diemaaktdeel uit vanNew
Tribal Labyrinth, eendoorVan
Lieshout gecreëerde alternatieve
samenleving, diebewoondwordt
doordenkbeeldige stammen,die
huneigen staal produceren. ‘Ik zag
opeenbepaaldmomentmensen
ommeheenhuneigenworsten
maken, vanuit een verlangennaar
ambachtelijkheidof zo. Ikdacht:
misschien zijn ze er ookwel voor in
omhuneigen, lokale staal te gaan
maken. Ikbedacht eennederzet-
tingwaarvandebewoners zo
toegewijd zijn aanhunwerk, dat ze
índemachinegaanwonen.’
Zijnbruineogen twinkelen,

terwijl hij vertelt. ‘Dit is het soort
werkdat ikhet liefstmaak’, zegt
hij. Grote installaties,waarmeehij
een imaginairewereld schetst, de
grenzenopzoekt vanwat kunst is,
enkunst opnieuwdefinieert. Zo
ziet hij Brutusook, als een totaal-
kunstwerk. Eenprojectwaarmee
hij laat zienhoe je iets bijzonders
kuntneerzettenals jehet slim
aanpakt en samenoptrekt. Van
Lieshout: ‘Degemeente isnog
volopbezigmetdemilieueffect-
rapportage, dus er isnogeenkans
dathetniet doorgaat.Dat risico is
er,maar ja,noguts, noglory.’o

VanLieshout is
niet vanplanomte
concurrerenmet
bestaandemusea.

EXPOSITIES
l Oil –Beauty andHorror in
thePetrol Age,Kunstmuseum
Wolfsburg,Wolfsburg (DE)
t/m januari 2022
lWorldExpo2020,TheNether-
landsPavilion,Dubai (UAE)
t/mmaart 2022
lOpeningstentoonstellingbij
ROOF-A,Rotterdam
november2021
lSolotentoonstellingbijGale-
rieRonMandos, Amsterdam
november-december2021
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