
Beste Piet,  

Ik heb leerlingen van groep 6 van basisschool Het Landje 
gevraagd om een werk te maken dat jij gemaakt zou kunnen 

hebben na dit werk uit 1916: 

Jij bent op dit moment 45 jaar en maakte in 1917 een werk dat nu 
in museum Boymans van Beuningen hangt. Maar waar doet je hun 

werk aan denken? Aan welke werken van voor 1917? 
Dan probeer ik te zoeken naar werken na 1917. 





19171916

?

Cor, dit werk doet me sterk denken aan een werk uit 1909 of 1910 van de Franse schilder George  
Braque (1882-1963). Braque was toonaangevend! Samen met de Spaanse kunstschilder Pablo 
Picasso was hij de grondlegger van het kubisme. Hij was trouwens ook actief als sieraadontwerper.

1909/1910





19171916

?

Dit werk doet me denken aan een werk van Marcel Duchamp uit 1912. Als ik de titel vertaal heet het 
“Naakt dat de trap af komt”. Het werk hangt in de Verenigde Staten in het Philadelphia Museum of Art.
Duchamp zette in 1917 de kunstwereld letterlijk en figuurlijk op zijn kop met zijn kunstwerk ‘Fountain’ 
een omgedraaide pisbak. Hij stelde daarmee de vraag “Is dit Kunst?”

1912

https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Museum_of_Art




19171916

?

Dit werk is doet me denken aan Umberto Bocconi uit 1915. Met name de vlakken en vormen. Ben 
benieuwd hoe deze leerling het zou inkleuren. Als ik het zou inkleuren zou het met drie kleuren zijn. Het 
werk van Boccioni heet trouwens, vertaald in het Nederlands “Aanval van de Lansen” En als je de titel 
hoort zie je meteen meer in het werk. 

Charge of the Lancers, 1915



19171916

?

Ah! Bart van der Leck (1876). Ja geweldig. Dat ik die niet herkende. Waarschijnlijk omdat de tekening 
zwart wit was. Maar dan heb ik nog wel een recenter voorbeeld van Bart. Bart is van grote invloed 
geweest op mijn werk. Hij heeft me het duwtje gegeven richting mijn primaire kleuren gebruik. Met o.a 
Bart richtte ik dit jaar De Stijl op. Het volgende werk komt ook uit 1917:







19171916

?

1937

Piet, dit werk heeft veel weg van je tijdgenoot Picasso uit 1937. De simpliciteit van lijnen, het 
ietwat primitieve, zou je kunnen zien als overeenkomsten met jouw werk uit 1917.



19171916

?

… maar doet ook niet onder voor het werk van onze landgenoot Mark Manders (1968).
Mark Manders woont in België en is beeldhouwer.  Vanaf 2017 kun je zijn werk ook gaan 
bekijken in Amsterdam.  Niet in een tentoonstelling, maar op het nieuwe plein op het Rokin.  



De eend in de mist, 2016



19171916

?

Piet, dit werk heeft wel wat van een Cy Twombly natuurlijk. Een fan zag een keer een werk van 
Twombly, werd spontaan verliefd en kuste het. Dit werk hangt trouwens in het Kunstmuseum Basel en 
is gemaakt in 1971. Veel mensen zien het werk van Cy Twombly als simpel ‘doodelen’ of gewoon wat 
krabbelen. Maar Cy Twombly had een eigen taal, hij was cryptoloog in het leger en zijn werk gaat vaak 
over mythologie en over andere en diepere verhalen. Hij brengt het verhaal terug naar de essentie, 
net als jij Piet! Alleen jij gebruikt er je eigen beeldtaal voor. En sommige mensen zien er alleen maar 
blokjes in…maar jij weet wel beter;)  

1971



19171916

?

Of deze. Ook van Cy Twombly uit 1982.

1982



19171916

?

….maar het kan ook heel goed een Susan Turcot zijn. Dit werk komt uit de serie “Divided Subjects” uit 
2003, is gemaakt met potlood op papier en is 30 x 40 cm. En waarom het een link met jouw werk uit 
1917 heeft? Omdat bij zowel het werk van Cy, Susan en van jou, het lijkt, alsof jullie de blokjes of 
krassen zomaar ergens plaatsen. Maar er is wel degelijk over nagedacht.

2003





19171916

?

Piet, dit werk heeft veel weg van Gabriel Orozco. Overeenkomsten met jouw werk uit 1917 zijn 
uiteraard de primaire kleuren en de dynamiek: de kleuren lijken te dansen op het doek. Zie je 
hoe mooi die handafdruk een letterlijke handtekening in kleur is! Dat is natuurlijk de grootste 
overeenkomst met jouw werk uit 1917 en al het werk dat je maakte na 1917.



19171916

?

…of wat dacht je van dit werk van hem. Ok, jij zou na 1917 geen ronde vormen meer 
gebruiken maar het kleurgebruik is heel primair. En zie je dat ene blaadje? Het werk werd 
trouwens verkocht voor $ 305.000……maar het is dan ook 90,2 x 90,2 cm.



19171916

?

Ja Cor, dat ronde lijnenspel moet ik even aan wennen maar het zijn wel de kleuren waar ik van 
hou, lekker duidelijk. Het lijkt mij bijna een kaart of een blik op een landschap vanuit de lucht. 
Met kronkelende wegen, rivieren en dorpen. Ik moet zeggen dat ik ook graag als een vogel 
neerkijk op de wereld. In Australië doen ze dat. De Aboriginal kunstenaars zien de wereld 
vanuit een vogelvluchtperspectief, dus van boven. Dit levert abstracte kunst op, of is het niet 
niet abstract nou ja ….Kijk maar: 





19171916

?

Piet, het werk doet mij denken aan de Aborginal kunstenaar Paddy Bedford (1922-2007). Hij is een 
kunstenaar naar mijn hart. En over vogelperspectief gesproken. Er is een vliegtuig beschilderd met 
zijn kunst. Zo kijkt Paddy nog steeds als een vogel naar beneden. Kijk:







19171916
?

1953

Piet, dit werk is natuurlijk net een Miro, dat snapt een kind. Beide werken hebben ook weer een link met 
jouw werk uit 1917 vanwege het ‘dansen’ op het doek en de primaire kleuren…..behalve groen dan.



19171916
?

1923

….of een Kandinsky. Maar daar kom ik straks nog op terug met een andere tekening.

!



19171916
?

Paul Klee, 1922

Cor, mijn oog wordt meteen naar het groene vierkant getrokken. De kracht van vormen, zwevend in de 
ruimte. Het is een onduidelijke ruimte, alsof de vormen zweven. 

Ja Piet, en hoewel het slechts vormen zijn, gaat ons oog meteen op zoek naar betekenis. Kijk eens naar 
het werk van Paul Klee (1879-1940) daarom de rode ballon of is het slechts een rode ronde vorm? 

Paul Klee ken ik trouwens wel. Hij is maar een paar jaar jonger dan ik. Dit jaar (1917) maakt hij o.a. dit:







19171916

?

2011

Dit werk doet sterk denken aan het werk van de Japanse kunstenaar Ryoko Aoki. Het heet ‘Rose Tulp’ 
en komt uit 2011. Beide makers gebruiken vierkante vlakken die mooi contrasteren tegen de meer 
organische bloem/boomachtige vormen. De zachte kleuren en het gebruik van vlakken lijken sterk op 
jouw werk uit 1917. Ik zie alleen geen geel.





19171916

?

2012-2013

Hoewel ook invloeden van Ryoko Aoki, doet dit werk me ook sterk denken aan de Duitse schilder 
Daniel Richter (1962). Wat een waanzinnige schilder is dat! Ja, prachtig hoe de kleuren elkaar 
versterken. Beide zijn zeer dynamische werken door de kleuren maar ook de lijnen erin. Wat ik al zei, 
de kleuren in deze werken, dat zijn de overeenkomsten natuurlijk. Het werk heet trouwens "DOMINANZ 
DER ANNALEN" gemaakt tussen 2012 - 2013. Gemaakt met olieverf op canvas en is 2 x 3 meter! 





19171916

?

Het werk van Amina laat een mooie ritmiek zien van witte vlakken gecombineerd met gekleurde vlakken. 
Haar werk heeft veel weg van het werk van Sol LeWitt (1928), een Amerikaans beeldhouwer, schilder en 
tekenaar. Hoewel LeWitt het meest bekend werd met zijn enorm grote lijntekeningen op muren, mag 
deze er ook zeker zijn. Het gebruik van de vlakken en de zachte kleuren komt toch dicht in de buurt van 
jouw werk uit 1917.

1971





19171916

?

Dit werk is ook overduidelijk een Sol LeWitt. Sol is een meester in minimal art, en maakt echt een kunst 
van het lijnenspel. De kleuren en het minimalistische zijn hierin de grootste overeenkomsten met jouw 
werk uit 1917. Het swingt!



19171916

?

Het lijkt ook wel op een Hundertwasser (1928). Als kind volgde Hundertwasser onderwijs aan een 
Montessorischool waar zijn opmerkelijke werkwijze met kleuren door de leraren werd opgemerkt. De 
schilderijen van Hundertwasser kenmerken zich door het uitbundig gebruik van kleur, het gebruik van 
kleine omkaderde vlakken en parallelle (maar niet rechte) lijnen, een fascinatie voor de spiraal en het 
ontbreken van rechte lijnen. Naast abstracte schilderijen maakte Hundertwasser schilderijen met als 
belangrijkste onderwerp gebouwen. Naarmate zijn interesse voor architectuur toenam, begon hij ook 
meer maquettes te bouwen.

The I Still Do Not Know, 1960





19171916

?

Piet, hoewel jij meer van strakke jazz klanken en primaire kleuren houdt, zie ik dat Kandinsky en deze 
leerling ook van muziek houden. Het werk swingt. De regenboogkleuren en spitse vormen dansen op 
het papier. Er zit beweging in, je hoort de muziek bijna. Elke klank heeft een eigen kleur. Ik ben 
benieuwd wat de danspassen zijn bij deze muziek. Piet, je voeten gaan los! 
Kandinsky stelde dat kleur en klank psychologische effecten hebben op de menselijke ziel. Hij stelde 
een klankkleurtheorie op, die een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de twintigste-
eeuwse kunst. Volgens Kandinsky spreekt iedere kleur een eigen taal met een eigen expressie en zit in 
elke kleur een vorm en ziel. Verschillende kleuren samen zullen een innerlijke beleving bij de 
beschouwer bewerkstelligen. Ook de verschillende klanken in muziek, die samen een harmonieus 
geheel vormen, zullen een innerlijke beleving bij de luisteraar opwekken. Deze krachtige uitwerking die 
kleur en klank hebben op de menselijke psyche, noemde hij ‘innerlijke klank’.

!

1923



19171916

?

Het werk doet me trouwens ook denken aan Sonia Delaunay (1885). Het heet Prism en is uit 1967. 
Samen met haar man Robert Delaunay ontwikkelde ze een kleurentheorie gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek, waaruit bleek dat sommige kleuren naast elkaar een andere kleur leken te 
hebben of dat de combinatie van kleuren een schijn van beweging kunnen veroorzaken. Die beweging 
zit in beide werken. En trouwens ook bij jouw werk uit 1917. Dat lijkt ook net een momentopname van 
bewegende elementen. 

1967


