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Vanuit een druk leven – studerend in Londen, 
een expositieruimte runnend in Amsterdam – 
kwam Frank Ammerlaan begin van de zomer 
in een heel leeg Zomeratelier aan. Hij mocht 
er de aftrap verrichten om in het licht van 
Mondriaan te gaan werken. Maar intimi
derend werkten al die witte wanden niet: 
Ammerlaan had een vooropgezet plan waar
voor hij al de nodige schildersmaterialen had 
besteld. Het zou een week worden waarin 
hij een schildersdoek zou opzadelen met de 
ene laag na de andere, om uiteindelijk toch 
uit te komen bij een uiterst minimalistisch 
resultaat. 

Maandag begon Ammerlaan op het grote 
canvas een aantal malen een grondlaag van 
gesso aan te brengen en deze te voorzien van 
een dieppaarse acryllaag. De volgende dag 
werden in olieverf drie ronde kleur vlakken in 
de primaire kleuren aangebracht met daar
omheen een dieppaarse tot zwarte kleur. 
De cirkel, voor de rechtlijnige Mondriaan een 
duidelijke nono, geldt in de kunst al eeuwen 
als de meest perfecte kosmische vorm – het 
is de zon en de maan, het heeft geen lompe 
hoeken, maar een eeuwig ronde lijn. 
Ammerlaan plaatst de drie cirkels als in een 
heilige drieeenheid tegenover elkaar in 
de punten van een denkbeeldige driehoek. 
Vervolgens streek hij veelvuldig met zijn 
kwast over de kleurvlakken en de omliggende 
ruimte waardoor de kleuren versmolten. 
Maar wie goed en langer kijkt, ziet nog een 
zweem van kleurige cirkels opgloeien. 

De laatste laag bestond uit dunne goud
draden. Horizontaal, verticaal en diagonaal 
vormen ze een raster dat in eerste instantie 
een davidster is maar ook andere associa
ties oproept. Ammerlaan liet zich namelijk 
inspireren door de leibomen die hij in Zeeland 
zag: gesteund door een zo efficiënt mogelijke 
structuur van zes bamboe latten. En zo, via 
een omweg, doet Ammerlaan hetzelfde als 
Mondriaan destijds in Zeeland: kijken naar de 
natuur, nadenken over hogere waarden, en zo 
de essenties van het leven samenvatten in 
kosmische abstracties.

frank ammerlaan 
1979



Suzanne Bodde begon haar periode in het 
Zomeratelier anders dan anderen. Toen ze 
’s maandags arriveerde, ging ze eerst de 
stad in, het vuilnis langs. Op maandag 
mogen bedrijven hun karton aan de straat 
zetten en Bodde werkt sinds jaar en dag met 
gerecyclede materialen. Ze laadde een kar 
vol dozen, keerde daarmee terug naar het 
Zomeratelier en kon aan de slag. Sommige 
dozen mochten blijven hoe ze waren, andere 
verbouwde ze tot nieuwe kubussen en recht
hoeken, die ze wit schilderde en aaneenplak
te met purschuim en ductape. Niet alleen 
hield dat tape de groeiende constructie 
bijeen, ook leek het een eigen leven te leiden. 
Bodde verwerkte het tot patronen, die hoekig 
de formaten van de dozen volgden, of juist 
eigenwijs de andere kant uit gingen. 

Toen uiteindelijk, na een week bouwen en 
plakken, het object klaar was, werd het met 
tien touwen aan stevige ogen in het plafond 
opgehangen. Bij een aanblik is De Stijl een 
eerste associatie. Misschien niet direct 
Mondriaan als wel Georges Vantongerloo, 
die Mondriaans ideeën in 3D uitwerkte. 
Hij maakte een spel van leegte versus massa, 
van vorm in de ruimte. De hele twintigste 
eeuw zouden die tegenstellingen een lei
draad vormen voor de moderne beeldhouw
kunst die niet zelden een verlangen vormde 
naar vooruitgang, de toekomst, richting 
de sterren en verder. Niet voor niets heeft 
Bodde’s constellatie wel iets weg van een 
ruimteschip. 

De avantgardisten dachten dat ruimte en 
tijdreizen in de nabije toekomst lagen, waar 
ze deels gelijk in kregen. In de jaren zestig 
stegen astronauten op en raakte de kunst 
bevangen van high tech plastics. Als tegen
reactie gingen andere kunstenaars juist op 
zoek naar low tech afdankertjes als huisvuil 
en karton, waar ook Bodde’s installatie zijn 
kracht aan ontleent. Wie goed kijkt ziet dat 
haar witkwast expres een paar merken – 
koekjes, wijn – zichtbaar heeft gelaten: 
ook een doosje van de supermarkt kan het 
schoppen tot een ruimte en tijd doorkruisend 
interstellair kunstwerk.

suzanne bodde 
1980



De langste muur van de tentoonstellings
ruimte is altijd een grote uitdaging. Jan 
Bokma besloot die aan te gaan. Als materiaal 
koos hij een middel waar Mondriaans late 
werk bekend om staat: plakband. Lang is 
gedacht dat dit voor Mondriaan een tijde
lijk hulpmiddel was om de compositie te 
bepalen, tegenwoordig denken onderzoekers 
dat hij de tape op het eindresultaat wilde 
laten zitten. Hoe dan ook, voor Bokma is het 
zeker het definitieve middel. Een week lang 
is hij bezig geweest om met kleurloos tape 
de muur te bedekken – zeker tientallen rollen 
moeten er doorheen gegaan zijn. Strepen 
tape plakte hij aaneen tot lineaire patronen, 
hij liet ze aaneen klonteren tot een soort 
cello faan, liet de plaksels afbladderen, 
of knipte het af en begon weer opnieuw. 

Zo werkt hij een week lang, trial and error. 
Het is niet de eerste keer dat hij een 
Nederlandse meester als inspiratiebron 
kiest. In 2007 begon hij op de moderne kunst 
terug te blikken in zijn Museum of Art: een 
reeks installaties en objecten met vaal geel 
licht en vergankelijk purschuim – verwijzend 
naar het verval van kunst. Twee jaar later 
begon hij een serie over Van Gogh. 

Aan die museale reeks kan hij nu een 
Mondriaan toevoegen, al gebruikte hij minder 
kleur dan zijn voorbeeld. Het resultaat is 
alsof een film over de muur ligt: een transpa
rante laag die het licht steeds op een andere 
manier vangt. In die meterslange collage 
overheerst het kleurloze tape maar daar
onder zitten ook minuscule stukjes gekleurd 
plakband. Het zijn flarden, die als residuen 
van een werkproces het werk een doorleefd 
uiterlijk geven. Dat doet Bokma denken 
aan zijn eigen atelier in Rotterdam: een oud 
schoolgebouw, waar vlekken op de muur 
zitten en oude punaises. Hoewel moderne 
kunst voor vooruitgang staat, ontkomt ook 
deze kunstgeschiedenis niet aan verval. 
Zelfs Mondriaans onvoltooide werken, met 
nog niet uitgegumde potloodlijntjes, heeft 
barsten in het vernis. Die tegenstelling zit ook 
in Bokma’s Mondriaan. Het bevat nog sporen 
van het werkproces, terwijl het plakband al 
voor de herfst zal vergelen en verdrogen.

jan bokma 
1980



De kreet less is more dateert al uit de negen
tiende eeuw, maar werd pas een artistieke 
richtlijn in de eeuw daarna. Het werd een 
gevleugelde uitspraak van Mies van der Rohe, 
al lijkt het ook Mondriaan op het lijf geschre
ven. Het is een opvatting die Tijl Orlando 
Frijns een week lang flink heeft bezig
gehouden. Frijns is één van de twee jonge 
Zeeuwse kunstenaars die CBK Zeeland had 
uitgenodigd voor het Zomeratelier. Net als de 
andere deelnemers had ook hij een voorop
gezet idee, maar wel een dat hij niet tevoren 
dichttimmerde: hij wilde zijn ontwerp
gedachten gaande de week toetsen aan 
de praktijk. Frijns begon een installatie te 
bouwen uit losse onderdelen, net zo lang tot 
het kunstwerk de voorruimte van het pand 
had opgeslokt. 

Ze kwamen van de bouwmarkt en wie om al 
die vierkanten heen loopt, ziet de oorsprong 
eraan af. Schroeven en bouten zijn zicht
baar, de zijkanten van de kosmisch vierkante 
vlakken tonen de splinters die thuishoren in 
triplex. Het zichtbaar maken van constructie
methodes kwam in dezelfde tijd op als de 
kreet less is more. Het is geen zinkwit of 
olieverf waarmee Frijns de panelen bedekte: 
het lijkt eerder latex of een andere substantie 
die je in grote emmers bij de bouwmarkt 
haalt. Frijns maakt niets mooier dan het is. 
Zijn kunst mag zelfs verbrokkelen. Het eerste 
dat de kijker ziet, is dat het voorste paneel 
een trapeziumvorm van leem in zich heeft. 
Bij het opdrogen heeft het meer barsten 
gekregen dan het vernis van menig oud 
schilderij. 

Na een zeker moment in de week draaide 
Frijns het bouwproces om. Hij ging onder
delen weghalen, net zo lang tot er drie 
overbleven: twee panelen en een lege lijst. 
Ze leunen tegen elkaar en houden elkaar in 
evenwicht. Aan de achterkant monteerde hij 
drie keer drie zwarte paneeltjes: een knipoog 
naar het zwarte vierkant van Malevich, die 
door kunsthistorici in een concurrentie met 
Mondriaan wordt geplaatst als uitvinder van 
de moderne kunst.

tijl orlando frijns 
1987



Het Zeeuwse landschap bewoog 
Piet Mondriaan tot nieuwe inzichten, 
bij de Amerikaan Ed Ruscha waren het 
Californische vergezichten die hem inspireer
den. Maar alleen een landschap verandert de 
kunst niet. Beide kunstenaars waren lezers. 
Mondriaan las theosofische geschriften, voor 
Ruscha was zelfs een woordenboek al een 
bron van inspiratie. 

Ook Marc Oosting koos een boek als uit
gangspunt toen CBK Zeeland hem vroeg een 
werk te maken in het licht van Mondriaan. 
Dat was een monografie over het werk van 
Ruscha. Met wat fantasie is een link te 
leggen tussen Ruscha en Mondriaan – van de 
zichtbare wereld naar de idee, van figuratie 
naar abstractie – maar voor Oosting was het 
vooral de kaft die hem inspireerde: een linnen 
omslag met een diepdruk van ingefreesde 
letters met goudappliqué. Voor zijn bijdrage 
aan het Zomeratelier nam Oosting dit boek 
letterlijk als basis. Vijfhonderd keer legde hij 
een tekenvel op de kaft om dat vervolgens 
met een grijs potlood af te wrijven (ook wel 
rubbing of frottage genaamd). Het ene vel 
werd donker, het andere lichter al naar 
gelang de druk op het potlood verhoogd of 
verlaagd werd. 

Oosting koos honderd van deze wrijftekenin
gen uit om te exposeren. Hij maakte er een 
nette stapel van, legde die op een zwarte 
plaquette, en bedekte het geheel met een 
glasplaat. We moeten hem dus op zijn woord 
geloven dat het honderd wrijftekeningen zijn, 
niet een reeks lege vellen. Zo maakt Oosting 
een object dat de term ‘kunstwerk’ letterlijk 
neemt: een week wrijven heeft niet alleen 
transpiratie en potloden gekost, het heeft 
hem zelfs RSI opgeleverd. Dat kunst niet 
enkel een idee is maar vooral hard werken is 
geen onbelangrijke boodschap in deze kunst
kritische tijden. En ook na deze week was 
Oosting niet klaar. De vijfhonderd tekeningen 
gaan figureren in een 16mmfilm. Beeldje 
voor beeldje wil Oosting elke tekening tonen. 
Zo zal een week werk opdrogen tot een korte 
film, waarin Ruscha’s geest vervliegt tot een 
grijze schim.

marc oosting 
1975



De Amsterdamse kunstenaar Sarah Verbeek 
werkt altijd met monumentale vormen. Vaak 
zijn ze zwaar en lobbig, barok bijna, in dito 
tinten. Soms hebben ze juist een geometri
sche helderheid die doet denken aan De Stijl 
en de constructivisten. Maar er is één groot 
verschil: bij Verbeek worden nooit de lijnen 
echt strak, haar kleuren worden nooit echt 
primair. Met variaties in vaalrood en bijna 
lichtblauw kiest ze een stijl die net afwijkt 
van de rechtlijnigheid waar de modernen in 
de vorige eeuw zo op hamerden. 

Dat blijkt in het werk dat Verbeek maakte 
in het Zomeratelier. Ze koos een hoek uit 
om een schildering te maken. Het werd een 
reeks kubussen in wit en de primaire kleuren. 
Die verwerkte ze tot een patroon, dat zich 
bijna decoratief uitstrekt over twee muren 
en over de grond. Het is aan de bezoeker om 
ernaar te kijken hoe hij wil, hij mag er zelfs 
oneerbiedig overheen lopen. Maar wie het 
juiste punt vindt in de ruimte, ziet het werk 
voor zijn ogen veranderen: de compositie 
heeft een optische illusie. Vanuit die ene 
locatie gezien, vormen de kubussen samen 
een vierkant en verandert de hoek in een 
plat vlak. Maar wat die plek is, zal Verbeek 
niet verklappen. 

Optische illusies in de kunst bestaan al lang 
vóór Mondriaan – in de negentiende eeuw 
was optische kunst al op de kermis gezien. 
Maar het werd vooral bekend in de jaren 
zeventig, als Op Art. Het was rond die tijd 
dat Beuys zijn vethopen in hoeken bouwde 
en Ger van Elk in hoeken objecten plaatste 
om de suggestie van de hoek op te heffen. 
Deze en meer voorgangers brengt Verbeek 
in herinnering met haar werk. Voor Verbeek 
is de mix van moderne herinneringen een 
grabbelton die een vibrerend kunstwerk 
oplevert, net naast de dogma’s grijpend, 
waarbij ze het aan de kijker overlaat hoe hij 
dit werk nou moet bekijken en interpreteren.

sarah verbeek 
1974



Dat kunst behalve voorstanders ook tegen
standers heeft, is in deze populistische tijden 
meer dan bekend. Veel van die opvattingen 
raken vergeten, maar één kritiek houdt al 
vele eeuwen de kunsten bezig. Dat is de 
theorie van Plato. Meer dan tweeduizend 
jaar geleden serveerde hij de beeldende 
kunst af als een tweederangs kopie. De ons 
omringende wereld was al een kopie van 
een hogere ideeënwereld. De kunst was dus 
een kopie van een kopie. Sindsdien streven 
kunstenaars – zoals Mondriaan  ernaar om 
een glimp van die hogere ideeënwereld te 
verbeelden. Diezelfde spirituele gedachte 
zie je bij Tjeerd Vrielink, een van de jongste 
deelnemers aan het Zomeratelier.  
 
Vrielink is geïnteresseerd in wat achter 
de zichtbare dingen schuil gaat. Net als 
Mondriaan zoekt hij die hogere waarheden 
in kosmische vormen. Voor het Zomeratelier 
bouwde hij een object met een aantal trans
parante kubussen. Op een kubus kun je al je 
ideeën projecteren, stelt hij. Een kubus heeft 
immers drie dimensies, zoals alles in de 
zichtbare wereld. 

Hoe je daar als kijker je licht op en in kunt 
laten schijnen, vertelt Vrielink op zijn git
zwarte website. In witte letters beschrijft hij 
Plato’s allegorie van de grot: stel dat mensen 
vastgeketend zouden zitten in een grot, 
elkaar en zichzelf niet kunnen zien, maar 
enkel schaduwen van de wereld erbuiten? 
Dan zouden ze die schaduwen verwarren 
met de werkelijkheid. Zoals wij niet zien dat 
de zichtbare werkelijkheid maar een kopie 
van iets hogers is. Daarom werkt Vrielink met 
transparantie: zodat mensen het licht zien. 
Zijn sculptuur in het Zomeratelier bouwde 
hij van kleurloos perspex: een materiaal dat 
zo licht oogt, dat het nauwelijks een kopie 
van de ons omringende wereld lijkt. 

Maar al oogt kleurloos perspex nog zo 
onaards, het verzagen kost veel inspanning. 
Vrielink had het geluk de hekkensluiter te zijn 
van het Zomeratelier en trok er twee weken 
extra voor uit. Rekenend, zagend en plakkend 
stapelde hij kubussen op en voorzag ze van 
vier volledig symmetrische trappen. Ze reiken 
richting hemel en geven het licht vrije door
gang, zodat alle schijn van arbeid en materie 
heel ver weg lijkt.

tjeerd vrielink 
1980



Eind vorige eeuw startte een onderzoek naar 
de kunstsmaken in verschillende landen. 
Wat bleek: Nederland was het enige land 
waar abstracte kunst onder de bevolking 
populairder was dan figuratie. Dat is een 
opmerkelijke bevinding. Vanzelf doemt de 
gedachte op dat dit te maken moet hebben 
met Nederlands grootste kunstenaar van de 
vorige eeuw: Piet Mondriaan. Zijn opvattingen 
over de klare lijn en kosmische harmonie 
hebben de koers van de moderne kunst mede 
bepaald. Cruciaal in zijn ontwikkeling was zijn 
verblijf in Zeeland, nu honderd jaar geleden. 
Kijkend naar het licht, de zee, de lucht en 
denkend over de mens en de kosmos, was 
het rond deze periode dat hij overstapte van 
figuratie naar abstract.  
 
Nu honderd jaar later ziet het kunstlandschap 
er compleet anders uit. Inmiddels weten we 
dat de avantgardes de wereld niet hebben 
veranderd, maar zijn opgenomen in de smaak 
van een meerderheid. Mondriaanjurken en 
hairsprays met blokjes in primaire kleuren 
getuigen daarvan. Ook in de kunst zelf is 
geometrische abstractie nog altijd groot. 
Niet langer is het een utopische blauwdruk 
voor een nieuwe wereld, uitgedragen door 
rebelse manifesten en collectieven, abstracte 
kunst is een persoonlijk stijlmiddel geworden. 
Kunstenaars bedienen zich ervan als dat 
beter hun ideeën uitdrukt dan bijvoorbeeld 
het surrealisme of expressionisme. 

Mondriaans erfenis is zodoende anno 2011 
een solistische aangelegenheid geworden. 
Dat geeft kunstenaars veel vrijheid maar 
zet ze ook onder druk. Steeds meer moeten 
kunstenaars stevig in hun schoenen staan 
om dit vak te kiezen en vol te houden. 
Niet alleen de populistische politiek weegt 
zwaar, ook moeten ze voor de eenzaamheid 
van het atelier durven kiezen. Voor het 
Zomeratelier 2011 nodigde CBK Zeeland 
zeven kunstenaars uit voor wie beeldende 
kunst een belangrijke ambitie betekent. 
Wij vroegen hun om een visie te geven op 
Mondriaans erfenis. Wat heeft Mondriaan 
een eeuw geleden gedaan dat nu nog 
relevant is? Welke erfenis van hem willen 
kunstenaars nog gebruiken en waarom?  
 
Om beurten werkten zij een week lang in 
de tentoonstellingsruimte van CBK Zeeland 
aan een installatie of schildering. 
Tape, zwartwit, primaire kleuren, licht en 
harmonie kenmerken het eindresultaat. 
De tentoonstelling is sober vormgegeven 
door Martijn de Wilde, die de ideeën van het 
modernisme verwerkte in een Mondrianeske 
en schreefloze letter. U bent van harte 
welkom om het resultaat te komen bekijken.  
 
Thom Schaar coördinator beeldende kunst  
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