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zich, dat niet alleen fraai vorm gegeven is, 
maar ook een schat te bieden heeft aan ont-
roerende, geestige, hilarische en onzinnige 
vertellingen’.
Van Lieshouts werk is al vaak bekroond. De 
eerste keer gebeurde dat in 1987 toen hij een 
Vlag & Wimpel van de Griffeljury ontving 
voor zijn bundel Van verdriet kun je grap-
pige hoedjes vouwen (1986), een gedichten-
cyclus over de dood van een broer en vader, 
een terugkerend thema in zijn werk. Daarna 
volgden vele andere prijzen. Onder andere 
de Gouden Griffel 1995 voor de dichtbundel 
Begin een torentje van niks (1994). (De eer-
ste keer overigens dat de prijs werd toege-
kend aan een bundel van één dichter.) En in 
2009 ontving hij de Theo Thijssenprijs voor 
zijn gehele oeuvre, dat inmiddels zo’n vijftig 
boeken omvat. Veel van die boeken heeft hij 
zelf geïllustreerd en vormgegeven. En veel 
van die boeken zijn dichtbundels, waarin een 
lichte toon een soms zware thematiek ver-
hult, zoals in Zeer kleine liefde (1999), zijn po-
etische compositie rondom de relatie die hij 
als kind met een volwassen pedofiele man 
had. ‘Ik dacht dat ik mijn vader zag lopen in 

‘Ik houd helemaal niet van bossen bloemen.’ 
Ted van Lieshout (56) zegt het stellig. ‘Ik 
vind ze wel mooi hoor, die bloemen. Maar’, 
verklaart hij, ‘na een paar dagen gaan ze 
hangen en stinkt het water. Vies, vind ik dat. 
Je doet me er echt geen plezier mee. Nee’ 
– herhaalt hij met lichte pret in de ogen –, 
‘echt niet’.
Het is illustratief voor Van Lieshouts eigen-
zinnige karakter en zijn behoefte alles wat 
voor de meeste mensen gewoon is net iets 
anders te benaderen. Toch neemt hij het 
boeket, dat even eerder was gebracht en hij 
gemakshalve tot aan het begin van het inter-
view onder aan de trap van zijn met Spaanse 
plavuizen betegelde Amsterdamse pakhuis-
verdieping had laten liggen, wel in ontvangst 
en zet hij de bloemen bovendien in een vaas. 
Met water. Hij vertelt dat het al het vijfde 
boeket is sinds hij de Woutertje Pieterse 
Prijs kreeg voor Driedelig paard (2011), zijn 
boek met blokgedichten en beeldsonnetten 
waarbij de rijmwoorden zijn weergegeven in 
geometrische figuren. De jury noemde het 
boek ‘verbluffend origineel, knap, dwars, 
meeslepend en mooi. Een kunstwerk op 

‘Elk 

Ted van Lieshout is beeldend kunstenaar, dichter en ‘korte 
afstandschrijver’. Onlangs won hij de Woutertje Pieterse Prijs 
2012 voor Driedelig paard, waarin woord, beeld en vorm op 
unieke wijze samenkomen. Een gesprek over het belang van 
prijzen winnen, durven afwijken van wat gangbaar is en zijn 
zingende moeder. ‘Ik vergroot de werkelijkheid uit, maar ik kom 
er niet los van.’

boek

kunstwerk
moet voor mij

een
zijn’

leesgoed 2012 nummer 2



kunstwerk

©
 F

o
to

: T
ed

 V
a

n
 L

ie
sh

o
u

t

leesgoed 2012 nummer 2



de stad, omdat/ hij het achterhoofd van mijn 
vader had. Maar al die/ traagverveelde win-
kelwandelaars in de weg: laat mij/ toch door! 
Waarom hebben jullie te weinig haast?
Ik drong voor – dat kan als je onder ellebogen 
door kunt –/ en haalde hem in. Maar hij was 
mijn vader niet’.

Eindelijk

‘Die prijzen zijn belangrijker voor mij dan 
men denkt’, vertelt van Lieshout. ‘Ze atten-
deren het publiek op mijn werk. Dat heb ik 
nodig: ik ben en blijf een dichter en dichters 
verkopen gewoon niet zo veel.’
Hij staat op van de robuuste houten tafel 
waaraan we zitten, loopt naar het lage buf-
fetkastje waarboven affiches met omslagen 
van zijn prentenboeken hangen, pakt een 
document en rolt het af. Gekscherend gaat 
hij verder: ‘Kijk. De Woutertje Pieterse Prijs 
is in de vorm van een oorkonde. Onhandig 
hè? (lachend) Nu heb ik nog steeds een lege 
plek in mijn prijzenkast.’ Welke prijs hij dan 
nog mist? Een korte stilte valt. Nou? ‘Tja, als 
ik het dan toch mag zeggen, (lacht weer), dan 
de Nobelprijs natuurlijk. Nee, kijk, ik bedoel 
dat ik best kan leven met die lege plek. Ik be-
grijp dat niet alle jury’s mijn werk kiezen: het 
is te gedifferentieerd. Zelfs in één boek houd 
ik al niet vast aan het beperken tot één stijl. 
Als ik me van jury’s iets zou aantrekken, zou 
ik coherentere boeken maken. Maar ik blijf 
trouw aan de harmonie die ik als maker kies.’
Toen Van Lieshout de Woutertje Pieterse 
Prijs op 1 maart in ontvangst mocht nemen 
klonk het luid en duidelijk ‘eindelijk’. En nog 
een keer ‘eindelijk’. Hij hoopte al heel lang, 
ieder jaar weer, de gelukkige te zijn. Met welk 
boek? ‘Welk boek niet’, werpt Van Lieshout 
de vraag terug. ‘Mijn botjes zijn bekleed met 
deftig vel (1990), Gebr. (1996), Een licht-
blauw kleurpotlood (1997)...: die hadden al-
lemaal de Woutertje Pieterse Prijs kunnen 
krijgen. Dat klinkt arroganter dan ik bedoel 
hoor. Wat ik alleen maar wil zeggen is dat de 
Woutertje Pieterse Prijs bij uitstek een prijs 
is voor het soort boeken dat ik maak. Boeken 

waarin tekst, beeld en vormgeving evenveel 
gewicht hebben.’
Hoe blij Van Lieshout ook is met zijn nieuw-
ste prijs, Driedelig paard is niet zijn ultieme 
boek. ‘Oh, nee. Het sluit gewoon heel erg 
goed aan bij wat ik tot nu toe heb gemaakt. 
Behalve natuurlijk bij mijn eerste boeken: 
die waren wel echt anders. Als beginnend 
dichter en illustrator probeerde ik me nog 
te voegen naar de gangbare traditie. Pas 
in mijn derde bundel, Och, ik elleboog me 
er wel doorheen (1988), durfde ik voor het 
eerst te kiezen voor eigenheid. Dat boek 
onderscheidde zich ook duidelijk van wat er 
verder eind jaren tachtig werd gemaakt. De 
gewassen tekeningen met kroontjespen en 
Oost-Indische inkt op vochtig papier waren 
vernieuwend. En ook de uitleg voorin over 
hoe de illustraties tot stand waren gekomen 
– dat was ongebruikelijk om in een kinder-
boek te doen.
Toen wist ik dat een boek voor mij meer moet 
zijn dan de drager van een verhaal. Elk boek 
moet een op zichzelf staand kunstobject 
zijn, dat is gemaakt van taal en beeld, met 
inachtneming van het materiaal. Het maken 
van digitale boeken is voor mij daarom geen 
optie. Dat werkt niet. Dat gaat voorbij aan de 
noodzaak kunst te bedrijven. Ik vind kunste-
naar een rot woord om te gebruiken, maar 
dat is wel wat ik ben. Meer dan dat ik een 
schrijver ben.’ 
Dat de jury van de Woutertje Pieterse Prijs 
Driedelig paard als een ‘kunstwerk op zich’ 
omschrijft, is dus volkomen terecht. Maar 
Van Lieshout vindt wel dat het verschilt 
van zijn eerdere werk. ‘Na Van Ansjovis tot 
Zwijntje (2006) en Spin op sokken (2008), 
de bundels die ik met Sieb Posthuma heb 
gemaakt, vond ik dat ik moest doorgroeien. 
Ik hoef mijzelf niet altijd per se te verrassen, 
maar ik wil geen boeken in serieverband en 
ik moet niet het gevoel krijgen dat ik een 
trucje aan het doen ben. Dat dreigde te ge-
beuren met de boeken die ik met Sieb maak-
te. Het was heel leuk om met hem samen 
te werken, want Sieb en ik hebben dezelfde 
humor en zijn illustraties passen daarom erg 
goed bij mijn gedichten. Maar ik vreesde een 
herhalingsdreun.’

Vernieuwend

‘Ik was toe aan een volgende stap. Aan ver-
nieuwing. Niet langer wilde ik naar binnen 
gekeerde poëzie maken, maar een bundel 
vanuit het perspectief van een kind dat de 
wereld inkijkt. Een kind met een naar bui-
ten gerichte blik dat de werkelijkheid door 
een andere bril aanschouwt dan volwasse-
nen dat bijvoorbeeld doen. Dat gaf mij de 
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mogelijkheid verschillende werelden uit 
de werkelijkheid samen te voegen, met 
als resultaat een milde en humorvolle 
vorm van maatschappijkritiek. Het woord 
‘ruimen’ bijvoorbeeld, is een term uit de 
journaalwereld die wordt gebruikt voor het 
doden van staldieren. Ik wilde weten wat 
het effect zou zijn als je dat woord gebruikt 
voor het sterven van mensen. Zo ontstond 
het blokgedicht in Driedelig paard waarin 
wordt voorgesteld om een bejaardenhuis 
te ruimen, waardoor twee vliegen in één 
klap worden geslagen: én het bejaarden-
huis voldoet aan zijn bezuinigingsverplich-
tingen én de verstoorde relatie tussen het 
bestuur en de leiding wordt opgelost.’ 
Waar de oorspronkelijke titel vandaan 
komt? ‘Die zat gewoon al heel lang in mijn 
hoofd. Ik heb ooit over een meisje met 
een driedelig mantelpakje geschreven. 
Misschien is dat wel de inspiratiebron 
geweest. Uiteindelijk houdt bij mij alles 
verband met elkaar. Uit het een komt het 
ander voort. Velen ervaren mijn manier 
van boeken maken als rommelig, omdat 
de ordening die ik zoek en in mijn boeken 
aanbreng afwijkt van dat wat gangbaar is. 
Dat is jammer. De Papieren Musea bijvoor-
beeld, de kunstgeschiedenisboeken die ik 
heb gemaakt, zijn daarom helaas mislukt 
in de verkoop. Het waren te rare boeken, 
volgens de kopers. Terwijl ik het heel erg 
leuk vond om aan te werken en ze voor mij 
wel geordend waren. Je hoeft niet altijd 
hetzelfde uitgangspunt als de rest van de 
wereld te hanteren om een eenheid aan te 
brengen. De maker is de eenheid. Ik ben de 
eenheid en bepaal de vorm.’ 
Volgens Van Lieshout heeft Driedelig paard 
ook een heel duidelijke structuur. Hij slaat 
het boek, dat op tafel ligt, open en geeft 
helder uitleg. ‘Op vormniveau zijn drie as-
pecten te onderscheiden. De tekst – zon-
der titels – is helemaal uitgevuld, tot en 
met de laatste zin. Daardoor zie je strakke 
rechthoekige blokken, die harmoniëren 
met de strakke vorm van de beeldsonnet-
ten. Bovendien is er vaak een inhoudelijke 
overeenkomst tussen de blokgedichten 
en de beeldsonnetten. Het schelpjesson-
net past bijvoorbeeld geweldig goed bij 
het blokgedicht over het bezoek aan het 
strand. De beelden zelf zijn echter in vrij-
heid gekozen, en komen in die zin weer 
overeen met de vrije tekst. Tot slot is het 
boek ook op gevoelsmatig niveau in drieën 
gedeeld. Het laatste deel, waarin de oma 
aan het woord is die je in het middenstuk als 
kind treft, sluit aan bij het eerste deel.’
Hoe hij het allemaal zo verzonnen krijgt, 
weet Van Lieshout niet precies. ‘Zo’n boek 
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als Driedelig paard ontstaat gaandeweg. 
Daar gaat een aantal jaar overheen voordat 
het helemaal klaar is. Na dertig jaar dichter- 
en kunstenaarschap is het niet altijd gemak-
kelijk om nieuwe inspiratiebronnen aan te 
boren, om steeds maar weer vernieuwend 
bezig te zijn. Toch is dat wel belangrijk voor 
mij. Daar word ik gelukkig van en uiteindelijk 
is mijn drijfveer zo gelukkig mogelijk in het 
leven te staan.’

Korte afstandschrijver

Dat leven begon in 1955 in Eindhoven. Ted 
van Lieshout was het tiende kind van zijn va-
der en het tweede kind van zijn moeder, zijn 
vaders tweede, jongere echtgenote. Later 
zouden nog twee jongens volgen. De vroege 
dood van een van deze broers en eerder het 
overlijden van zijn vader toen Van Lieshout 
bijna acht was, hebben zijn leven enorm be-
invloed. Zoals dat ook geldt voor zijn eerder-
genoemde relatie als twaalfjarige met een 
oudere man.
Behalve in zijn gedichtenbundels schreef hij 
over deze ingrijpende gebeurtenissen twee 
romans: Gebr., een inmiddels klassiek jeugd-
boek waarin behalve de dood van een broer 
ook de eigen ontluikende homoseksualiteit 
een grote rol speelt, en Mijn meneer (2012), 
zijn recente autobiografische roman (voor 
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Ted van Lieshout heeft een nieuwe website: 
http://tedvanlieshout.com, maar ook zijn 

oude website is nog raadpleegbaar: 
http://home.kpn.nl/f2htavl. Daarnaast heeft 

hij een nieuwe weblog: 
http://tedvanlieshout.nu, maar is ook 

daar de oude weblog (2005-2011) nog te 
bezoeken: http://tedvanlieshout.weblog.nl.
Voor lessuggesties bij Driedelig paard zie 

elders in dit nummer van Leesgoed en www.
leesgoed.nl.

‘Dat ik ben uitgekomen waar ik nu ben, 
daar verbaas ik mij over, nu ik erop 
terugkijk. Ik heb de kunstacademie met 
samengeknepen billen gedaan. Hoe 
ik mij daar heb kunnen ontplooien, is 
onbegrijpelijk.’

volwassenen) waarin hij, vanuit het per-
spectief van een elfjarige, voortborduurt op 
het bijzondere thema uit Zeer kleine liefde. 
Overigens beschouwt Van Lieshout de boe-
ken – niet omdat het proza is, maar omdat 
ze redelijk van omvang zijn – als uitzonde-
ringen die zijn werk als ‘korte afstandschrij-
ver’ leuk houden. 
Als jong kind voelde Van Lieshout zich al bij-
zonder en dat straalde hij ook uit. Op zich 
wel begrijpelijk, vindt hij: ‘Mijn vader was 
aannemer en wij woonden veel mooier dan 
de meeste andere kinderen die ik kende, in 
een echte villa. Op de katholieke jongens-
school waar ik naartoe ging zaten gewone 
boerenjongens. Die moesten hun broek 
met een touw om hun middel ophouden. Ik 
voelde mijzelf chiquer dan de rest, zeg maar. 
Daardoor kwam ik wat pedant over. Toch 
was ik niet irritant hoor. Ik speelde er ook 
een beetje mee, met die zelfingenomenheid 
– (lacht fijntjes) – en dat doe ik eigenlijk nog 
steeds. (Met een olijke blik) Ik vind dat ook 
leuk om te doen. Jammer is wel dat som-
mige mensen dat spel wat te serieus nemen 
en mij daardoor soms een vervelende vent 
vinden.’
Hij gaat verder: ‘Op de lagere school werd 
ik altijd gepest. In tegenstelling tot mijn 
zus en broertjes. Ik was ook anders. Op 
de mavo had ik altijd vriendinnen. Ik hield 
niet van voetballen. Het enige dat ik echt 
goed kon, was tekenen. Dat ik naar de 
Rietveldacademie ben gegaan, was vooral 
omdat ik geen andere keus had. Na de havo 
heb ik wel nog een keer een voorlichtingsdag 
bijgewoond van de Academie voor Expressie 
door Woord en Gebaar. Daar moest ik als 
oefening mijzelf voordoen als iemand an-
ders. Dat vond ik vreselijk. (lacht hardop) Ik 
wilde het liefst mijzelf exploiteren. Gelukkig 
heeft mijn moeder mij nooit ontmoedigd 

leesgoed 2012 nummer 2



15 interview

‘Je zou kunnen zeggen dat ik een 
biografie van een kind aan het schrijven 
ben. Daarbij gebruik ik mijn eigen 
jeugd als voorbeeld. Ik probeer in mijn 
boeken zoveel mogelijk facetten uit de 
belevingswereld van een kind te belichten 
en vorm te geven.’

naar de Rietveld Academie te gaan. Ik moest 
doen waar mijn hart naar uitging, vond zij.
Dat ik ben uitgekomen waar ik nu ben, daar 
verbaas ik mij over, nu ik erop terugkijk. Ik 
heb de kunstacademie met samengeknepen 
billen gedaan. Hoe ik mij daar heb kunnen 
ontplooien, is onbegrijpelijk. Ik was heel be-
houdend en durfde niets. Ik vond het vies 
met olieverf te werken en zeefdrukken en 
etsen te maken. Daar kreeg ik smerige han-
den van. Ik wilde tekenen. En boeken ma-
ken. Pas toen ik via Aukje Holtrop en Karel 
Eykman een platform kreeg bij De Blauw 
Geruite Kiel, de vroegere jeugdbijlage van 
Vrij Nederland, en daarna mijn eerste boek 
positief werd ontvangen, ben ik meer gaan 
durven. Waarschijnlijk omdat ik mij toen ein-
delijk geaccepteerd voelde.’

Geen lezer

Wie of wat zijn dichterlijke ader ooit heeft 
aangeboord, kan Van Lieshout niet vertel-
len. ‘Mijn moeder las ons regelmatig voor, 
zegt ze zelf, maar dat herinner ik me niet zo 
goed. Wel herinner ik mij dat ik de liedjes uit 
Ja zuster, nee zuster van Annie M.G. Schmidt 
geweldig vond. En mijn moeder zong veel. 
Als wij in bed lagen kwam ze de trap op naar 
boven, licht stampend terwijl ze per tree de 
woorden sprak – hij staat op, doet zijn moe-
der na –: daar-komt-je-lieve-moeder-aan-die-
komt-je-op-je-billen-slaan. Typisch mijn moe-
der. Ze hield ervan om je te stangen. Maar 
haar liedjes vond ik prachtig. Mijn favoriet 
was Overschotje lief klein popje van Willie 
Derby. Ken je dat niet? (haalt adem en zingt) 
Overschotje lief klein popje/ Waarom lach 
je nu niet meer/ Klein verwelkt mooi rozen-
knopje/ Waarom doet jouw hart zo zeer/ Ja 
ik weet dat nieuwe mammie/ Niet de echte is 
voor jou/ Rozenknopje lief klein popje/ Is ge-

dompeld in de rouw. Waarom ik dat zo mooi 
vond? De angst, denk ik, van wat er met je 
kan gebeuren als een van je ouders komt te 
overlijden.’
Van Lieshout is geen lezer, vertelt hij. Eline 
Vere, Madame Bovary en Anna Karenina 
vond hij als jongeman wel heel mooi. En 
Majoor Frans van Bosboom Toussaint: 
boeken waarin eigenzinnige en bijzondere 
vrouwen de hoofdrol spelen. Maar meestal 
vindt hij lezen een ‘rottige’ bezigheid. ‘Het 
kost mij erg veel moeite om in een verhaal 
te komen. Zeker als er te veel verzonnen 
elementen in zitten. De roman HhhH van 
de Fransman Laurent Binet, over de aanslag 
in mei 1942 op SS’er Reinhard Heydrich, 
vind ik bijvoorbeeld te fictief. Dan haak ik 
af. Biografieën of autobiografieën liggen 
mij meer. Zoals die van Willem Nijholt, Met 
bonzend hart. Niet omdat het zo bijzonder 
is qua stijl. Maar vanwege zijn levensverhaal. 
Mijn eigen proza zal daarom altijd dicht bij 
mijn eigen beleving staan en autobiografisch 
getint zijn.’
Of dat ook voor zijn poëzie geldt? 
‘Uiteindelijk wel. In Driedelig paard draai ik 
in mijn blokgedichten de werkelijkheid om, 
of ik vergroot de werkelijkheid uit, maar 
ik kom er niet van los. Ik zal nooit halluci-
nerende verhalen schrijven. Zo’n boek als 
Alice in Wonderland, daar houd ik helemaal 
niet van. Dat heb ik als kind ook niet uitgele-
zen. Ik moet een draadje, een laddertje naar 
de grond hebben om met de werkelijkheid 
verbonden te blijven. Als dat er niet is, ga 
ik zweven. Dan raak ik de weg kwijt. En dat 
overkomt me in mijn dromen al zo vaak.’

Oeuvreschrijver

Wat je ook ter sprake brengt, uit alles 
blijkt dat Van Lieshout een hoogst origi-
nele geest heeft. Niet voor niets noemde 
de Britse schrijver en literatuurkenner Aidan 
Chambers in een interview (in het Vlaamse 
blad De Leeswelp) Van Lieshout ‘geniaal’. 
Chambers omschreef hem in dat interview 
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als een kunstenaar die vanuit het ‘diepste van 
zijn wezen schrijft, dicht en illustreert, en er 
toch altijd in slaagt kinderen en jongeren di-
rect aan te spreken’. Chambers durfde zelfs te 
stellen dat het ‘doodzonde’ is dat Nederlands 
Van Lieshouts moedertaal is. ‘Als hij in de 
Engelse taal had geschreven, was hij nu een 
grootheid geweest en een rijk man’, aldus 
Chambers, die zijn lofzang concludeerde met 
de opmerking dat Van Lieshout ‘ontegenzeg-
gelijk bezig is een indrukwekkend totaalwerk 
te creëren’.
‘Dat ik een oeuvreschrijver ben, is absoluut 
waar’, bevestigt Van Lieshout. ‘Je zou kun-
nen zeggen dat ik een biografie van een kind 
aan het schrijven ben. Daarbij gebruik ik mijn 
eigen jeugd als voorbeeld. Ik probeer in mijn 
boeken zoveel mogelijk facetten uit de be-
levingswereld van een kind te belichten en 
vorm te geven. Dat hoeven niet per se tastbare 
onderwerpen te zijn. Mijn nieuwste dichtbun-
del die zal verschijnen – voor jonge kinderen 
trouwens – gaat bijvoorbeeld over anders zijn. 
Dat is een veel voorkomend thema in kinder-
boeken, alleen benader ik dat anders-zijn nu 
eens positief. Vandaar de titel, Wij zijn bijzon-
der, misschien zijn wij een wonder (verschijnt 
in augustus 2012). 
Zo’n biografie is natuurlijk nooit af. Het wezen 
van een kind zal altijd mijn belangstelling be-
houden. Wat trouwens niet wil zeggen dat ik 
mij veel van mijn publiek aantrek. Althans niet 
bewust. Onbewust leg ik mijzelf ongetwijfeld 
beperkingen op. Toch, als ik voor volwassenen 
zou schrijven zou ik het niet anders doen dan 
in Driedelig paard. Daarin laat ik kinderen én 
volwassenen aan het woord. De sfeer van de 
blokgedichten is daarom iedere keer weer an-
ders. Daar heb je geen vermoeden van als je 
de tekst ziet. Die moet je lezen om te ontdek-
ken wat ik zeg, om het wezen van wat er staat 
te pakken zien te krijgen. Dat is voor mij de 
essentie van poëzie. Dat is waarom ik dichter 
ben. Dat is waarom ik kunst maak.’ •
auteur
mirjam noorduijn


