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S A N N E K E  S T I G T E R  In 2020 is Joep van Lieshouts Mobile Home for  KröllerMüller een kwart eeuw 
oud. Het is dan dertien jaar geleden dat zijn eerste modulaire caravan van glasvezelversterkt polyester 
uitgebreid is onderzocht en ingrijpend gerestaureerd. Interviews van destijds met de  kunstenaar en de 
toenmalig directeur van het museum gaan behalve over het ontstaan en de betekenis van het werk ook 
over mogelijkheden in de toekomst, ieder vanuit een eigen perspectief. 

Bij restauratieonderzoek helpt het houden van interviews met 
betrokken personen om het levensverhaal van een kunstwerk in 
kaart te brengen. Inzicht in het maakproces kan helpen om het 
verschil tussen werksporen en schadeverschijnselen te helpen 
vaststellen. Daarbij is het niet alleen de kunstenaar zelf die daar 
iets over kan zeggen. Joep van Lieshout dekt zich zelfs in wanneer 
hem aan het begin van een interview naar het ontstaan van Mobile 
Home for KröllerMüller (1995) wordt gevraagd: ‘Ik heb een heel 
slecht geheugen, hè?’ grapt hij dan.1

 I N T E R V I E W S T R A T E G I E

Of het nu waar is of niet, dit antwoord laat zien dat een kunste
naarsinterview niet de enige sleutel is om het maakproces van een 
werk te ontrafelen. Mogelijk is deze vraag ook te breed om een 
interview mee te beginnen. Een meer gerichte vraag is vaak mak
kelijker: ‘beschrijf het werk eens’ of ‘wat zie je?’. Dan hoor je gelijk 
waar de geïnterviewde belang aan hecht, in eigen woorden boven
dien. Zoiets kan ook helpen om iemand in gedachten terug te laten 
gaan in de tijd, net als direct vragen naar de tijd waarin iets is 
gemaakt overigens, of de locatie en betrokken personen.2

 L E V E N S V E R H A A L

Naast een zorgvuldige interviewstrategie is het waardevol om 
meerdere mensen te interviewen om het levensverhaal van een 
kunstwerk echt goed in kaart te brengen. Verschillende betrokke
nen werpen ieder een ander licht op bepaalde aspecten. Keuzen 
en wensen van belanghebbenden kunnen bepalend zijn voor de 
levensloop. 

 M O D U L A I R E  C A R A V A N

Evert van Straaten, voormalig directeur van het KröllerMüller 
Museum, blijkt een cruciale rol te hebben gespeeld in de totstand
koming van het werk. Hij vertelt hoe hij tijdens een tentoonstelling 

bij galerie Fons Welters een tekening zag 
met het idee voor een modulaire caravan 
met ‘slave units’ aan een ‘master unit’. Hij 
vroeg Joep van Lieshout gewoon wat het 
zou kosten om een dergelijk werk ook echt 
te realiseren. ‘Heel praktisch en informeel.’3 
Deze achtergrond verklaart gelijk de titel 
van het werk: Mobile Home for KröllerMül
ler (zie afb. 1 en 2). Je kunt zelfs zo ver gaan 
te stellen dat wanneer Van Straaten er niet 
om had gevraagd en in geïnvesteerd, het 
werk niet zou bestaan zoals het nu in de 
tuin van het KröllerMüller is te zien. Niet 
veel later volgden er meer uitvoeringen 
gebaseerd op hetzelfde principe voor andere 
locaties en collecties.4

 M A S T E R  E N  S L A V E  U N I T S

De ‘master unit’ is het middengedeelte van 
de caravan en rondom zitten zogenoemde 
‘slave units’. ‘Slave units hebben een speci
fieke functie, een dienende functie’, legt Van 
Lieshout uit. Zo zijn er een slaap unit, sani
taire unit of een keuken unit. Hij beschrijft 
ze als een kruising tussen een bijruimte 
en een meubelstuk, die op verschillende 
plekken aan de master unit kunnen worden 
geklikt. ‘Dit concept laat klanten toe hun 
eigen toevoeging te bouwen of het uiterlijk 
te veranderen.’5 De slave units kunnen zelfs 
apart worden opgesteld om onafhankelijk 
te functioneren als sculptuur. Toen het werk 
net in bezit was van het museum heeft Van 
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Noten
1 Sanneke Stigter en 
Lydia Beerkens, interview 
met Joep van Lieshout, 
23 oktober 2007, Rotter-
dam. Archief Kröller-Mül-
ler Museum. Alle citaten 
komen uit dit interview, 
tenzij anders vermeld. 
2 Zie ‘Opening Questi-
ons’, in: Lydia Beerkens, 
Paulien ’t Hoen, Ysbrand 
Hummelen, Tatja 
Scholte, Vivian van 
Saaze, and Sanneke 
Stigter (red.), The Artist 
Interview for Conserva-
tion and Presentation: 
Guidelines and Practice, 
Heijningen: Jap Sam 
Books, 2012, p. 28. 
3 Evert van Straaten over 
Mobile Home for Kröl-
ler-Müller van Joep van 
Lieshout, 12 oktober 
2007. Gespreksnotities 
door Sanneke Stigter. 
Archief Kröller-Müller 
Museum. Alle verdere 
citaten komen uit dit 
gesprek.
4 Zie voor een overzicht 
de monografie: Jennifer 
Allen, Pierre Bouvier and 
Atelier van Lieshout 
(Rotterdam), Atelier Van 
Lieshout (Rotterdam: NAi 
Publishers, 2007).
5 Atelier van Lieshout, 
Atelier van Lieshout: A 
Manual, ed. by Piet de 
Jonge (Rotterdam: 
Museum Boymans van 
Beuningen, NAi, 1997), p. 
140.
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The Social 
Life of  
Materials
Adam Drazin and Suzanne Küchler (ed.)

ISBN 978 14 72592 644

304 pagina’s

ca. € 19,-
 

Bloomsbury Academic

De omslag met enkele afbeeldingen in 
kleur doet vermoeden dat ook visueel de 
etnografische, antropologische benade-
ring aan bod komt. De magere 24 illus-
traties in zwart-wit zijn dan ook een 
tegenvaller. Het is een studieboek met 
per hoofdstuk na een conclusie een dui-
delijke opgave van bronmateriaal en 
nootverwijzingen, eindigend met een uit-
gebreide index. In technisch opzicht valt 
er weinig van te leren. De eigenschappen 
van het materiaal in diverse culturele 
contexten staan centraal. Minstens net 
zo belangrijk wanneer het er om gaat 
een materiaal te kiezen. Een kunstenaar 
kent daar immers nauwelijks een beper-
king in en kan een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van ‘Het Sociale Leven 
van Materiaal’.
De publicatie bestaat uit een aantal stu-
dies die vanuit de hele wereld afkomstig 
zijn.
Na een verkenning van de thematiek 
wordt ingegaan op de bibliotheek van 
materialen. Zowel fysieke collecties van 
gesorteerde materialen als de beschrij-
vingen in boekvorm hebben aandacht 
gekregen (helaas kM ontbreekt!). 
Sommige onderwerpen zijn in ontwikke-
ling, zoals: wat betekent een “Fair Trade 
standaard voor goud” voor het publiek 
en de marketing? In andere hoofdstuk-
ken worden voorbeelden gegeven van 
presentaties en de (her)waardering van 
lokale producten. Kleur, geur, maakpro-
cessen, enzovoort. Vele onderwerpen 
komen langs. Dat maakt het boek inte-
ressant. Er zal zeker iets in staan dat ook 
(ongemerkt) door de handen van de 
kM-lezer is gegaan.
Harald Schole

Kunst & media

Glass! Love!! 
Perpetual 
Motion!!!
A Paul Scheerbart Reader

Diverse auteurs (Engelstalig)
 

ISBN 9780226203003

320 pagina’s

€ 37,50
 

University of Chicago Press (2014)

De wereldtentoonstellingen rond 1900 
met paviljoens van staal en glas houden 
bezoekers een beeld van een ongekende 
toekomst voor.
Glas! Love!! Perpetual Motion!!! is hon-
derd jaar na de publicatie van het boek 
Glasarchitectuur in 1914 van auteur en 
kunstcriticus Paul Scheerbart (1863-
1915) uitgegeven.
In het boek is de briefwisseling met 
architect Bruno Taut opgenomen. Foto’s 
en tekeningen van het Glass House van 
Bruno Taut leveren extra informatie. Het 
Glass House met het caleidoscopisch 
dak is gebouwd voor de Cologne Werk-
bund Exhibition in 1914. Taut beschrijft 
het als een tempel van schoonheid en 
het staat voor een visie van een toekom-
stige wereld waar gebouwen uit gekleurd 
glas een nieuw tijdperk inluiden.
Scheerbart ziet eveneens een toekomst 
met het gebruik van glas, een utopisch 
materiaal (glazen bouwstenen, luchtha-
venterminals van glas, wolkenkrabbers 
die uitrijzen vanaf de zeebodem enzo-
voort). Hij geeft een gemotiveerde uitleg 
van de uitgebreide mogelijke toepassin-
gen van glas. Een hoofdstuk bevat vele 
tekeningen gewijd aan het onderzoek 
naar de Perpetual Motion machine.
Ten slotte reflecteren diverse auteurs op 
het werk van de auteur en visionair.
Harald Schole

The Craft 
Reader
Glenn Adamson

 
ISBN: 978 1 84788 303 2

496 pagina’s (hardcover)

ca. € 38,00
 

Berg Publishers

De Craft Reader is een lijvig en verras-
send tekstboek. Een tekst van Anni 
Albers is te verwachten als het gaat over 
het ‘ambachtelijke maken’, maar - een 
essay van Karl Marx? Het boek wordt bij 
elkaar gehouden door de zinvolle rang-
schikking van teksten in hoofdstukken. 
Glenn Adamson schreef bij elke tekst 
een inleiding en commentaar. Zijn kri-
tisch inzicht en kennis over het onder-
werp geven – met de nodige humor – 
samenhang aan het begrip ‘Craft’ in de 
hedendaagse beroepspraktijk. Je kunt 
‘Craft’ benaderen vanuit een waaier aan 
perspectieven: antropologie, sociologie, 
techniek en inderdaad de DIY-invals-
hoek. In de DIY-wereld is vooral de tex-
tiele ‘craft’ met de niet eerder geziene 
stortvloed aan magazines, boeken en 
online presence de meest vertegen-
woordigde discipline. Economisch 
gezien is het de best verdienende! Het 
boek bevat een raamwerk van histori-
sche bronnen, dat nodig is om het begrip 
‘Craft’ te definiëren. Daarnaast staan er 
diverse bijdragen in, zoals bijvoorbeeld 
‘Craft versus design: moving beyond a 
tired dichotomy’ van R. Cardon. Het is 
zeker een handvat voor jonge ontwer-
pers, kunst- en academische studenten. 
Het boek sluit zeer goed aan bij de ten-
dens dat bachelor- en masterstudenten 
van de kunstacademies steeds diep-
gaandere theoretische scripties afleve-
ren en in de theoretische studie een gids 
kunnen gebruiken. De tijd die opgaat in 
de theoretische verdieping gaat echter 
wel af van de tijd en focus op het daad-
werkelijke maken.
Monika Auch

Straaten de Sanitairy unit apart tentoongesteld waardoor het modu
laire karakter van Van Lieshouts werk werd benadrukt.6

Dit is precies wat Van Straaten zo mooi vond aan het werk. ‘Je kon 
ook elementen bijbestellen. Ik vond het interessant om een andere 
opvatting van beeldhouwkunst te laten zien in de beeldentuin. Het 
werk heeft een relativerend karakter met betrekking tot deze con
text.’ Het werk heeft dus een belangrijke rol in de buitenbeelden
collectie van het KröllerMüller Museum. 

Het buitenleven van het werk eist echter zijn tol. Glasvezelversterkt 
polyester in de buitenlucht vereist intensief onderhoud.7 Polyester 
boten krijgen om de drie jaar intensief onderhoud en om de tien 
jaar een nieuwe laag polyester. Dit ligt wat complexer bij kunst
werken, die schilder je niet zomaar over, zeker wanneer ze hand
gemaakt zijn en de materialiteit van een werk een belangrijke rol 
speelt. Het is bovendien van belang te weten wat de ideeën van de 
kunstenaar zijn over het wenselijke uiterlijk.

 M I N T  C O N D I T I O N

Mobile Home for KröllerMüller is net twaalf jaar wanneer we de 
kunstenaar vragen naar de toelaatbaarheid van tekenen van ouder
dom (zie afb. 3). Het betekent dat er op het moment van het inter
view voor het eerst een gedachte over wordt geformuleerd, en dus 
voor het eerst een antwoord in deze richting wordt geconstrueerd. 
‘Ik denk dat een zekere patin niet erg is, dat is denk ik wel mooi.’ 
Hij voegt er echter direct aan toe, ‘maar als het lelijk wordt, als je 
letterlijk denkt, dat moet echt geschilderd…’ En inderdaad, wanneer 
ik vervolgens vraag: ‘Hoe zie je het over vijftig jaar?’ dan antwoordt 
hij: ‘Nou, ik hou er wel van als die in een soort mint condition is, 
dat het er gewoon goed en strak uitziet.’ 

Ik tast verder af: ‘Tweehonderd jaar?’ En dan blijft het lang stil. Her
man de Jongh, medewerker van het eerste uur bij Aterlier van Lie
shout, vult op een gegeven moment in: ‘Binnen zetten.’ Van Lies
hout zegt nadenkend ‘Ja…’, maar blijft weer stil. De Jongh suggereert 
nog iets: ‘Opnieuw maken?’ Dan zegt Van Lieshout, ‘Nee, nee…’, en 
weer denkt hij verder. Dan stelt hij uiteindelijk, ‘Nee, ik denk dat je 
wel mag zien dat ’ie oud is en gebruikt is, dat ’ie versleten en ver
kleurd is, maar hij moet er nog steeds bruikbaar uitzien. Hij moet 
er niet uitzien als een krot, dat alles schots en scheef is. Hij moet 
eruitzien alsof er gewoon tweehonderd jaar iemand in heeft gewoond 
en dat hij één keer in de tien jaar groot onderhoud gedaan heeft en 
een keer het dak heeft vervangen en een keer de ruiten heeft ver
vangen en een keer de gevel heeft geschilderd. Dus een beetje met 
zorg en liefde onderhouden.’ Wanneer ik vervolgens vraag of het 
werk dan nog een buitenfunctie moet hebben, antwoordt Van Lie
shout direct en stellig: ‘Over tweehonderd jaar? Nee, wat mij betreft 
zet je hem gewoon meteen binnen’, en voegt daar direct aan toe, 
‘maar daar hebben jullie geen ruimte voor.’ ‘Dat is een interessante 
opmerking’, vervolg ik. ‘Nee ik bedoel, kunst binnen staat altijd 
beter als kunst buiten’, gaat hij verder. ‘Omdat het dan meer kunst 
is?’ ‘Omdat het dan meer kunst is. Qua schaal is het anders. Bin
nen is het een overweldigend object en buiten is het gewoon een 
dingske wat er staat. In het Boymans heeft ’ie binnen gestaan, daar 
stond ie wel erg mooi.’

Van Straaten weet ook dat het werk binnen mag opgesteld, maar 
hij stelt dat het ‘heel jammer zou zijn het hiertoe te beperken omdat 
het beeld dan nauwelijks meer kan worden gezien.’ Om de prakti
sche reden van beperkte binnenruimten gaat de voorkeur er naar 
uit het werk zodanig te restaureren dat het weer goed kan functi
oneren in de beeldentuin. Toch zijn er interessante dingen te over
wegen, ingestoken door het gesprek met Van Straaten. ‘Het werk 
hoeft niet per se als statisch object te worden beschouwd. Het idee 
van nieuwe elementen toevoegen hoort ook bij het werk. Het zou 
interessant zijn om de mogelijkheden van het verwisselen van de 

units te verkennen, omdat het nooit eerder 
is gebeurd.’ Tegelijkertijd is er het besef en 
de verantwoordelijkheid van het museum 
om het ‘eerste’ Mobile Home van Van Lies
hout te koesteren in zijn ‘oorspronkelijke’ 
staat. Om dit te waarborgen oppert Van 
Straaten het volgende: ‘De eerste elementen 
zouden goed bewaard kunnen worden en 
apart geëxposeerd. Daarbij kan onderscheid 
gemaakt worden tussen de ‘master’ en ‘slave 
units’, waarbij de master unit het altijd moet 
blijven ‘doen’, terwijl de slave units vervang
baar zijn.’ Deze ideeën zijn waardevol, zeker 
nu er opnieuw gekeken moet worden naar 
groot onderhoud. 

 R E F L E C T I E

Beide interviews laten zien dat er gedach
ten worden aangewakkerd op het moment 
van het interview en daarmee ideeën wor
den gearticuleerd die voordien mogelijk 
alleen latent aanwezig waren. Na een inter
view kan er kritisch naar worden gekeken 
aan de hand van meerdere gesprekken en 
goed archiefonderzoek, om de gegevens die 
boven tafel komen, goed te kunnen duiden. 
Verschillende waardes, veelal gebaseerd op 
belangen, kunnen naast de realiteit van de 
praktijk invloed hebben op de besluitvor
ming over de toekomst van een werk. Het 
hangt er dus vanaf wie je spreekt waar de 
nadruk op wordt gelegd. Dit laat zien dat 
oral history met betrekking tot conserve
ring en restauratie zorgvuldige analyse 
behoeft en een reflexieve houding, met name 
ook omdat de interviewer zelf sturend kan 
zijn. 

6 Van Straaten is bij de 
Sanitary unit geportret-
teerd door Rien Zievold 
voor bij een interview door 
Lien Heyting, ‘Eenmaal 
kijken is niet genoeg’, NRC 
Handelsblad, 1 december 
1995, Cultureel Supple-
ment, p. 3.
7 Over de restauratiepro-
blematiek zie: Sanneke 
Stigter, Lydia Beerkens, 
Henk L. Schellen en Sara 
Kuperholc. ‘Joep van 
Lieshout's Mobile Home 
for Kröller-Müller: out-
door polyester sculpture 
in transit.’ In J. Bridgland 
(Ed.), 15th triennial confe-
rence New Delhi, 22-26 
September 2008: ICOM 
Committee for Conserva-
tion: preprints - Vol. 1. 
New Delhi: Allied Publis-
hers, 2008. pp. 489-496. 

Foto’s
1, 2 Joep van Lieshout, 
Mobile Home for Kröl-
ler-Müller (1995). Glasve-
zelversterkt polyester, 
hout, polyurethaan-
schuim, glas, metaal, 
rubber. 325 x 1025 x 750 
cm. Collectie Kröller-Mül-
ler Museum, KM 127.508 
(foto: Sanneke Stigter/
Kröller-Müller Museum).
3 Stills uit interview met 
Joep van Lieshout door 
Lydia Beerkens en San-
neke Stigter, 23 oktober 
2007, Rotterdam. 
Camera: Elisa Schöne/
Universiteit van Amster-
dam.

Profiel 
Joep van Lieshout (1963) 
studeerde aan de Willem 
de Kooning Academie in 
Rotterdam. Hij maakt 
objecten die zich bevin-
den op de grens tussen 
beeldende en toegepaste 
kunst. Sinds 1995 werkt 
hij onder de naam Atelier 
Van Lieshout.
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