
Aaibaar
afval

J
ekomtogen tekort in
hetRotterdamseatelier
van JanEricVisser (57).
In eenhoek staan twee
grote, doorzichtige zak-
ken volgeproptmet an-

organischafval: allerlei plastics,
deksels van jampotten, dopjes van
yoghurtbekers, verpakkingen van
falafelballetjes.Opeen tafel ligt
eengrijzigehooppulp. Enoveral
staanemmersmet vermalenen
papperig afval. VoorVisser is afval
vangrootbelang, hijmaakt er zijn
sculpturenmee.
Het liefst laat hij niemand toe

in zijnwerkruimte; hetmysterie
vankunst inhet algemeenenzijn
kunst inhetbijzonderhoudthij
graag inere.Dusgaatdedeur van
het atelier dat geenateliermag
heten, snelweerdicht. Boven, in
zijnwoonkamer, schenktVisser
eenkop loeisterkegember-citroen-
thee in, en terwijl zijn vriendin
bananencake serveert, legtVisser
uitwaaromzijnhuisvuil al zo lang
zijnmuze is.
Hetbegonallemaalmetde

vraag: heeft het levennut?Toen
Visser vierwas, kreeg zijn vader
zijn eerstehartaanval, eenge-
beurtenisdie een verpletterende

Devuilniszakalsmuze. Beeldhouwer
JanEricVissermaakt sculpturenvan
huisvuil. ‘Almijnniet-organische afval
verlaat als kunstmijnhuis.’

DoorEllenLeijser

indrukmaakteopdekleineVisser.
‘Voorhet eerst voelde ikdepaniek
van iets groots endreigends.Mijn
vader overleed toen ik twaalfwas.
Vanafdatmoment voelde ikme
hetuniversumingeslingerd. Ik
realiseerdeme: als dit het leven is,
wil ikdatwat ikdoe zinheeft.Nut
heeft. Vier jaar later overleedeen
broer.Dat versterktemijn zoek-
tochtnogeens.’Hij peinst evenen
zegt: ‘Het zounatuurlijk kunnen
dat ook zonderhet overlijden van
mijn vader enbroer ikmezou
afvragenwat ikhier opaardedoe.
Maarbij veel kunstenaars is er
tochwel iets ingrijpendsgebeurd
inhun jeugd.’

Verpulpte krant
Vissers sculpturen lijkengemaakt
van steenofmetaal,maar ze
zijnopgebouwdmet gedroogde
pulp. Pulpdathijmaakt van
zijnhuisvuil.Het ideeommet
papierpulp tewerken, kreegVisser
toenhij – vlaknadathij dedeur
vandekunstacademiena vijf
jaar, zonderdiploma, achter zich
dichtgetrokkenhad–opstraat een
oude, verpulptekrant zag liggen.
‘Smartphonesbestondennogniet.
Dekrantwas toenhétmedium
waar alles in stondwatmensen
meemaakten. Ikmaaktedaar
nieuwematerie van.’
Met eenuit de straat getrokken

stoeptegel verpulverdeVisser in
die tijdnatte krantenen folders.
Eenarbeidsintensief proces: een
weekwrijven leverde eenemmer-
tje pulpop. ‘Zo ishet begonnen. Ik
was eenenormemilieufreak, nam
demilieudenktankdeClub van
Romezeer serieus, dus ikwilde
geenenergie gebruiken.Naeen
tijdjebegon ikooknaarhet andere
huisvuil te kijken.’
Zijnkunst is zijnwayof life.Het

is eenpersoonlijke zoektochtnaar

‘Zonder titel’ (2013)
is gemaakt van
krantenpapier,
folders, anorganisch
huisvuil enwas.
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zijn identiteit.Daaromkijkthij
elkedag in zijn vuilniszak. Afval-
kunstenaarwordthij genoemd,
eengeuzennaamwaarhij geen
moeitemeeheeft, al kleeft er
eennegatieveondertoonaanhet
begrip afval.Hij klinkt laconiek:
‘Afval is debestemetafoor voor
hetmenselijk onvermogenomte
begrijpenwatwehier doen,want
anders zoudenweons eigennest
niet vervuilen.Het is een soort
lemmingengedragwatwedoen.’
Zijnbezorgdheidomdeaarde

is eenbelangrijkedrijfveer. ‘Dat
was vroeger al, als eenFranse
fabriek iets loosde, kregenwij

een schuimende rivier. Ik voelme
somsonmachtig overdewereld.
Tegelijkertijdmoet je eenoptimist
zijnomkunst temaken.’
WanthoezeerVisser ookmet

deaardebegaan is en zich zorgen
maakt voor toekomstige genera-
ties, hij is geenwetenschapperof
klimaatfilosoof. ‘Ikbenkunste-
naar, geenprobleemoplosser.
Kunst is eenprachtigpodiumvoor
dit soort dingen.’Niet alleenom
zijn zorgenoverdewereldkenbaar
temaken,maarook voor zijn eigen
gevoel vannut. ‘Ikmoetwerken
ommegezond te voelen.Als ikniet
kanwerken, ben ikniet te genie-
ten, vraagmaar aanmijn vrien-
din.Kunst is zo’nkracht.Het is
betekenisvol omkunst temaken.’
Tegelijkertijd verbaasthij zichover
wathijmaakt. ‘Ikhouook vande
meditatievekant vanhetbeelden

maken. Ikkanerin verdwijnen.
Als ikbezigben, kan ik in trance
raken, dagen- ofwekenlang.Dat is
fijn.De verandering vanhetmate-
riaal − iknoemhetde veredeling
−maaktduidelijkdat er veelmeer
kanmet afval dan jedenkt.’

Geenpure schoonheid
Ofesthetiekbelangrijk is in zijn
werk?Visser kauwt evenopdeze
vraag. ‘Jij komthiernet binnenen
jewilt zo’nbeeldmeteenaanra-
ken.Die ladingontstaat alleenals
dematerialenen vormenzo intens
mogelijkbewerkt zijn.Het is juist
interessant als jenietweetwathet
is.Hetmysterie.Maarde vraag
raaktmeomdat ikmedanbegeef
ophet terrein vanoppervlakkige
schoonheid.’
Indekunst is schoonheid een

tijdlang taboegeweest. Terecht,
vindtVisser. ‘Dit is geenpure
schoonheid.Het oogtwel zo,maar
als je je realiseert dat jenaarhon-
derdprocent afval staat te kijken,
is dat anders. Ik streefnaar een
nieuwsoort schoonheid.’
Indeholtes vandebeelden zit-

ten vaakdrie, vier zakkenanorga-
nischhuisvuil.Niet alleenplastics,
maarookmetaal. Visser lacht: ‘Ik
werd laatst gebelddoor eenkoper
vaneen vanmijnbeelden.Er viel
iets ínhetwerk, hij schrok zich
kapot.’
De aanrakerigheidkomtdoor

het zacht glanzendeoppervlak van
zijnbeelden.Metwas, afkomstig
van restjesdevotiekaarsen vaneen
kerk indebuurt, impregneertVis-
ser debeelden.Daarnapoetst hij
dehuid,waardoorhet glimmende

Rechts: ‘ZonderTitel’ (2019),
gemaakt vankrantenpapier,
gerecycledeposters, anor-
ganischhuisvuil endevotie-
kaarsstompjes.

‘ZonderTitel’ (RotebEco
Monument) (2010-2011) is
gemaakt vanondermeer
eenoude trapennegentig
fietswrakken.

‘Afval is de bestemetafoor voor hetmenselijk
onvermogen om te begrijpenwatwehier doen’

oppervlakontstaat. ‘Dangaathet
licht aan,waarmee ik een sterke
verbondenheid voelmetVermeer.’
Een vanVissersbewonderaars is

verzamelaarGeertVerbeke vande
VerbekeFoundation.Als een soort
omgekeerdeChristopaktVisser
zijn sculpturen in, zegtVerbeke.
Hij roemtVisser omzijnoriginali-
teit. ‘WaarChristo eenboom,brug
of gebouw inpakt,maakt JanEric
eennieuwe vorm,die als omhulsel
dient voorhet ingepaktehuisvuil.
Indezewerkmethode ishij uniek.’
Verbekeweet als geenanderdat
hetdikwijls oponbegrip stuit
wanneer je als verzamelaarwerken
vergaartmetorganischmateriaal,
bloed, skeletten, ofmet stof of
huisvuil. ‘JeanLeering, de vroege-
redirecteur vanhetVanAbbemu-
seum, zei het al: “Begripkomtniet
aangewaaid,maar juist danmoet
jedemoedopbrengenomin jeme-
ningenwaardeoordeel alleen te
staanenbij anderen vraagtekens
over je toerekeningsvatbaarheid te
latenontstaan.”’ Als verzamelaar
probeertGeertVerbekediemoed,
zoalshij het formuleert, dagelijks
bijeen te rapen. ‘Als kunstenaar is
JanEricdaar al in geslaagd.’
Dekomendemaandenzijn

Vissersbeelden te zienopde

zolder vanhet StedelijkMuseum
inSchiedam.DirecteurDeirdre
Carasso: ‘Als ikhetwerk van Jan
Eric zie,wil ikhetmeteenaanra-
ken.De vormenmetmijnhand
volgen.Wat ishet precies, brons,
steen, keramiek?Endanblijkt dat
hij voor zijnbeeldenalleen zijn
afval gebruikt.’ Voor zoverbekend,
isVisser volgensCarassodeenige
indewerelddie kunstmaakt van
zijn eigenhuisvuil. ‘Alleswat zijn
huisbinnenkomt, gaat er alleen
uit als kunst.Daardoor laathijme
ooknadenkenoverhetmilieu en
demanierwaarop ik inhet leven
sta. Zijnwerkgaatdusookover
mij en jou; heel bijzonder voor
abstracte sculpturendie geen titel
hebben.’q

EXPOSITIES
Devuilniszakalsmuze–
Schonekunst van JanEric
Visser, t/m22maart, Stedelijk
MuseumSchiedam, stedelijk-
museumschiedam.nl

ArtRotterdam,5 t/m9 februari,
VanNelleFabriek,
artrotterdam.com
janericvisser.nl

Boven: een röntgen-
foto laathet afval zien
waarmeeVisser een
van zijnbeeldenheeft
volgepropt.
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